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صتايمكل

الوحيمالوحمناللهبد!ممم

وصحبهآلهوعلىهحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمونوبلئهالحمد

ولعد:اجمعين

ولذلكالانبياءطررشعنبالاسلامترتبطالاسلامقبلىتار!فيالكتابةفان

وغير؟الطبريفكتبالمنظورهذاخلالىهنالتارح!هذالاحداثالاسلامهو!نجوتعرض

لمرحلةيمهدونبذلكوكانوا.واخبارهموالانبياءوالاهمالمليكعنال!نجونروادهن

جلىتممعتتيالكتاباتهنهكانتولكن.اص)هحمدرسالةوهبمالاخيرةالرسالة

وخصوصعاالاسلامسبتتالتبموالإدييانالسما!لةالكتباهلىطوشعنمعلوماتها

عليالتاريخيةهادتهاهنجؤءنبمكنلكواعتمدت.الكتاباهلىواخبارالتوراة

عمنوالاخبارالمعلوهاتخلالهااكتسبواظريففيوعايفمواعغوواتدكانوااخبارر

والتبانلىالإتوامبتارح!الإعتزازهبمالاخبارهن!هنتلىهنالفاية.وكاذت.سبتهم

كثيرفيوافتتدتوالإسطورةالتضخيمعليهاغلبولذلك،القبانلىللكتاسوتمجيد

كانتالاس!لاماهةفبمالتاهـلخ0علمنمفعأوعندها.والعلميةالمنهجيةالىهادتهاهن

ولذلكالكريمنجيهوسنةتعالىاللهوكتابالمنمريعةبخسةهرتبطةنمنعأتهلراعي

يخلبمعلمفكلالدثعريعةحفظهوالاسلامفبمالبليمتلرينهنالاولالفرضكان)
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وهن.سعامتصدالىوسيلةبهالاينعتغالى!كونحتى،الد!راسةواجبفهوالفرضنلك

التارح!نبمبةوالكد3(1؟(النتهاءلعلموالس!هكملآالمفانيبعلمالاشتنالىكانهنا

عنالمو3تجردلصعويةون!لكوالانعالىوالم!ثربالصعوباتصنونجةعاهةبصو:

الاهمالىاوبالتضغيموالدئعغفالاهواءنحوالاشدراجاومسبقةلاهداتالانحهاز

.211(الهوىاملاءهنيدتيتهطنالد3!هعطم):!روانتتالىولنلكوالكنب

هدفهمكانالمنعريفالنبوي"للحديثالووايةتواعدالمسلمووضحوعندها

الرسوالضوابطالتواعدهنهانتمكتثموالتحريفالوضحهنالسنةصيانةالاولى

اتربر5الد3وكانوالتارح!والسيرةالتثسيرعليمهدكلنيهاواثرتالإخرىالعليم

والتحريفالوضحهنيممململمولكنهالمحدثين"بتواعد*لرأواكثرهاالعليم

المفاريبرواياتيعترفولاالمحد!ثينمعظمانبلىرواياتهبعضنبموالتفسف

العلميةالنكريةالحركهانطهةبصوةالتولىيمكنولكنوالتنسير!ىوالس!

هـلخيةالد3الروايةاختبارطرشعنالضياعهنالاسلاهيالتاي!انتنتالاسلامية

نامتأخرةهدةبعدولكنالفربروحاللوتدممىالحديثيةوالروايةبالحديثتأئرأ

طاهريأالتاولخيةالونانقنقدعنفكتبواالروايةنتدفيالإسلاميةالمنهجيةيحاكوا

!ميبهاالتبمالضوابطولونالمسلمونحتتهمابينكبيؤالنجوةتبتىولكنهـلاطنيأ

أذأ.كان-هف!وجمه+ثبوله.يمكنال!مهن!ايلكن.رح!الم!بةلكد3الفرايوبئالمونجون

تعتيدأتزدادنالمسالةالإسلامقبلى؟د!المفمحكاناذااهاالاسلامءد

بتهنمكد3عنتخمكفبطريقةالاسلامقبلىل!رح!كتبواحيثالاسلاملفو!نجيبالئسبة

نبمالإثبياءعنالكم!بةاجلىمنالبحثفيبداتعندهاولذلك.الاسلامرح!لد3

التوراتيةالروأ!هحلتتحدهدجيتهااختنتتدالاسملاميةالروايةجدت9البرا

ليدمعتالتكالتالسببولهذا.هتطابتأيكونيكادتحدأبالكد3ابلىواخبار

الرواياتاوالصحيحةالرواياتعنوالبحثالاسلاميةالروايةغربلةعمليةفبميس!

الإسراثيلبمالائر.هنالاسلاهيةا"الرواتخليصنكان.بهاالإعتداديمكقالتي

الترأنياللصوكان.الرسالةلراعياهمهق!عدالممنموبةالاسراثيليةوالثتانة

ددفىلمالالالعاههطبعةلم65؟ص/.جماعتهخاطمث!البضلم.لمم!ل!الىالم!ئلى.1،1

التاهر8الممو!.لم3مط4/طلم23صاج؟م؟لمالحنطر8!ضلمصلىلمب!اثه112
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الانبياءهو3ءرح!لد3ايجابيةبصورةللخر!مالحيل!ةالنزصعةهوالصح!والحليث

هتطورةهرجلةالى!ملتتدالاتريةالدراساتانجدتولكنبم.السلامعلدطم

خلنيةالىتنتمبمكانتوانهذه.الدراسعاتوانر5الد3منواسعةهساحاتوغطت

ضهند!نجهعطمانوهيمهمةضيةالى!ملتتدغيرانيبالديقتؤهنلاعلمانية

اخالىالىنلكنمفعجعني.اللاهوتيةوالدراساتالتوراةلخدمةيطفتدالدراسمات

للروايةالتاهـلحنيةالصوةواسمكمالىالترأنيةالنصيصلتنسيركمصدرالإئار

هنهنكانت.الإثاهـلةوالوئيتةالتوواقيوالنصالترأفيالنصفبمالمنكورةهـلخيةالد3

بصورةالإثارا!خلتالاسلاهيالعالمن!نوجمهاهنالاولىعلمبمولحممبالدراسة

علىالرشالةاتتصرتوتدمرالاسلاهيةهـلخيةالد3انروايةاسنادنبموههمةرنيسة

ربلبميسراذوانا.بالعرافىهرواالذينالانبياءاوا!رايفيطهرواالذينالانبياء

جاسمهحمدالدكتورلاسبماذىوتتدييريشكرياتدمالدراسةشهاتمامالعالمين

المورنجدوليفعيخومع،اليهوارلف!د!نبمالموضحاختيارعلىاعاننبم.الذيالممف!هدانبم

لكرمالذممط.اهيقحمممينالدكتوواستاذيبعلمهونفحعمر؟اللهاطالى3العرافي

الرسالةعلىالاشمرافاثناءاكتبههالبميقرأكانذماوتجيهاتهبرعايتهنفمرفي

اللهيجازيهبانالدعاءفلعلى!نيعهيكانىءلاوشعكريلهبالدمماءيلهجولسافي

،خطوةخطوةواكبهاالتبمالدراسةلهذهتمرةهنلهاتدهههاافضلىعنبمخيرأ

بالاثمكراتتدمانينوتئبمولا.الأجرنبمهينعاركةلهيكتبانتعالىاللهننسألى

الذيالموصملىجاهعةفيالقدطيمالتارح!ذاسد3سليمانعاهرللدنكتوروالد!كاء

مجالىنبمعنهابعيدأكنتالتيالقضايابعضالىوارينمدنبموناتمنعنبماستتبلنبم

المنكرخليلىعماداللونالل!كتورلاستاذيوضد!يريوشكري.التد!يمرح!والد3الائار

كما.الدراسعةحولىالقيمةتوجيهاتهوابدىينعجعنبمالذيالكبيروالمو!مالاسلاهي

ببعضاعاننبمالذيالتديمرحخبالد3المتخصصالاعظميطهصمدالدكتورواشمكر

هذاانجازعلىاعاننبمهنكلخيرأيجارىاناللهالسكومالخد3وفبم.المصادر

الحمدان!كواناو!ر،هنااللهيتتبلىوانالطباعةالىالنكريةالممنمورةهنالعفلى

سىالعالمينربلله
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لاولى*3!الفصا

الإنبياءظهرو

وأير؟
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الإولىالمبحث

لو!!براويواممةهبأالة

سماهاكماالتاهـلختبلىهااوالتاهـلخلتاريخبالنسبةالبدايةنتطةخديدان

الد!سقبلىماأزضهسماهاكتابأندثمرالذيلوبوكجونبعدهجاءولسندانيالى

لقذهالبدايةنتطةتحديدان،1865سنةن!لكوكان4كنط!(حوله)!!أ،

الط!سباحثودأبولكن،علميةوغيرهنطتيةيخرتبدوالهانلةهـلخيئالل!،المساحة

تخصصاتنيالعلماءاهتماموستاللطاالتعرفىعلىهتأخروتتفي

ووضعتفلسناتوتأسست(الإنسانوصففبىييحثالذيالعلم)الانثرفىيوليجي

هذاانسحب.الحياةلاشكالىالتاريخيالتطورهتابعةنتانجعلىتتوبمنظريات

شعاحاتواحشمتالاراءوانتممعمت،ودينيةواجتماعيةئتمافيئهجالاتعلىالتأتير

هختبراتنيكانتالمعاركهانهولكن،اهدماطالىمعاوكحدثتوالنتاشالحوار

تمبويأهميةالموضعهذااكتسبولنلك،الكلمةوطباعةالد!راساتوهراكزالبحوث

كيفا!قيقةعنييخثكانانكل2العلمييةالتخصضاتفيعديدةلمجالاتبالنسبة

هذهيصغان.نبسنيآحسأيملكونكانواالذينالعلماءبعضحاولى؟كانت

فبمهمكاهلةتصةترويبح!بوكةصيايخةالابحباثهفهنتيجةتبلوبئالتبمالمعطيات

الحضاوةضةنيدل!رانتفعلىكما،الحالبم)؟(عصرناحتىالبدايةهنذفصولها

علىهئالأحممنتعتبربجزإتلاثعؤالذيانب!!ةتارح!كم!بةنبمتونبيمحا!لةكانتمدا؟)

كث!.ةوغىنكرناط
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الحضار23(.-لنعجرةكتابهفيلنتونرالفوالدكتور

وعنالحياةني!وو؟وعنالانسانأصلىثموهنالحياةأصلعنالبحثان

وهووهخلناتهأئارهوواعهتاوكأالاولىخطواتهيخطووهوالاوضعلىالاولىبداياته

وسانلىوتطورالإنسانهذاتطووأشكالىعنوالبحثيسيرأليمى.الحياةيمارس

اولىاقيمضاالاوليالمدنيةالجتمعاتإقاهةالىالاولالانسانهنابتداةعيدثط

سراسةنيالريخعةالاهدانه"تعدالتبمالدينيةالمناهيماولى!رهجتمع

العلاتةتنظيمالىالاولالاجتماعيالمكوينتطورهتابعةثموهنالحضارة3(.

لرلىلكونبدايةحتىوا!وبةبالسلطةيتمدكلاداويبمركزوضبطهاالاجتماعية

النروةلدلغحتىالانسانيللندئعاطالفعاليةتصعيدواستمرار،*ق(3هأ)ك!4المدن

تنتهيحتىالممممارهذاخلالى.هنالتصةعن!البحثان.حضارةنبميتمئلعندها

علىالإنسانسيطرةخلالهاهننرىالتبمالمعاصروعينافيالتيالصورةالى

نقاطهابعضنبمتصلىتدهعضلاتأهاهناتضعالإهووهنهكل،الكوكبهذاهقد!رات

ضهفصولىبحيد3وهوتوينبيبن!لكسماهاكما،وتحليلهافهمهايستحيلىالنازابى

الحياة*انالعلماءلناذكرلقد.43(المعتدالبدايةهحيتعاهلىانويحاولىالقصة

أثاروجودبدليا،،سنةهليونا05.هناكثرهنذالارضسطحعلىتطهربدأت

الزهنهذاعضوياتوكانت،الرشوييةا!ووطبتاتبينعضويأصلىهنكارلونية

الاصلهذاوكان،الاحياءلجميحالمينمتركالاصلىهبم!ة!(ول)ص!8الإبتدافي

تسمىحيوانيةونصفنباتيهنصفيثمنافةهلاهيةجهريةكطةعنجمارةالماثمترك

إحياءاصلىبعدنيمااصبحانرعينالىضرتواحد"خليةذاتوهي،بالعصية

..الحياإنية)5(والمملكةالنباتيةالمملكة

البمنع!ةوانصحتهاعلىهاديدليلىلورجدلاالخياةلبدايةالنرضيههائهان

حتىالتاهـهختبلىمافجرهنذالانسانتصة!كر!قلموالفد.لمللتون:انظر(2)

!جصيإء!اب!ع!!!لمخيض!..هال!ا!ليثلمالعصربدا!ة

.23صلم.صىملمالحضارةثمعجرةلمرالف.د/لنتون(3)

سعنةبدروت"الاهلية/بعل!!ما02ص1ج/الباثعريةتاهـلخ/"رثوبدلمتونبياثطر(،ا

8891.

بمدادجامعةهطبعة/9صلمالتالىلختبلىماعصورلمالجالروليد.ودتتي.د/الدباغ(15

!ا.839سنة
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يتودلاالفرضهذالانالإفتراضيةالطريتةبهنهاليهاالنطريمكنولاتعتيدأتزداد

العصرعننترأونحنلكتانيآتتبلهاويصعبغرابةاكترتبدرأخرىنريضالى

اواخرونبم"سدةهليون35هدةواستمرسدةهليون36.قبلىبدأالذيالصيلوري

العصروفبمبممرعةثمالأهراولىفبىببطهاليابمىنحوتزحفالحياةبدأتالعصرهذا

العصرهذاثهايةوفيسلةهليون45واستمرسنةهليون325بدأالذياللديفوثي

واستطاعتالمستلتعاتفبمتعيثىكانتالتيالفتريةالاسماكهنهجموجمةتطوربئ

"علىالمتدرةناكتسبتالجنافنصلىيلانمتننسيأجهاؤأننسهانبىتنميان

نمتالاسماكهناخرىجموعةونيالطينفبمهسدكقيةوهبىرنةبواسمطةالتلندمى

أخرالىهمممتنتعهناتدامهينةنيبهاتنتتلىان.تستطيعأصبحتجيثالزعاثد

والحتبالزهنيةالمددتتد!يرتبولىنستطعانناالبرهانياتا6(0طهرتوهكذا

نتقبلىانيمكنلاولكنالحيةالكائناتانواعظهورعصورتقديروكن!لكالجدجولجية

لا-الحياةاصلىانهنالرغمعلى.المن!كورةبالصوةالخلتيةالتنييراتروايةتبسيط

التعقيداليهيضاف"عليهالاجابةيمممتحيلىالذممطالمجهولىحالإتهنحالةيزالى

صةعلىخليةكلان"المعليموهن،ننسهاتطوروهبمالحياةافمكالىفيالحاصلى

أنطمةهنهكونلا"!م!()*ء4الاتيالحاسبهننو3هياثماجميعأوالخلايا

الرغمعلى؟يدكونانالمعتدالنظامهذالمدكلتسنىكيف.الحصرعنتجلىتباللية

.السؤالىا7(هذاعلىالاجابةالىيتوصلىلىالعلمنانهعارفهنايدينابينهاكلهن

كماعطيمةبدلاجةالمعقدةالايثمكالىلكونجتكيفلناتنممعرلنالموجوولالثطرياتان

تبصرنالمأنهاكما.ثرهاولكا.أداصاتحكمالتيالبيايخةبالمعطياتتمدثالمانها

ككل)8(.الكاننسلوكهنوكبيرةصنيرةكلىيحكمالذ!ىالنظامتعتدبخصوص

البحثتتطلب،هتاثمعبةهعتذةتضيةالحياةلأيفعكالىالعامالتطووهمفع!ةان

والتائمرعاوالحيوان.النباتعلم)الطبيع!يةالعلومهنهاهتباينةهياديننبى

فيالمتبتيةالمتحجراتعنللحثالذ!ي4!م!*!هكل!15الاحاثةوعلمالمقاون

علىباحثوننمنعرفتدذلكونغ.والكييمياةالاجنةعلموكن!لك.الرسوييةالطبقات

.01صى،ننسهالمصلر16)

لم31صلمالخليبم.لدولىالعربيالتربيةهكتبترجمةالانمم!انأصا!لمس!يمسلمبوكاي117

أ".859سنةادماض

29.ص/الاثساناصلي/هوريص/بكايأ81
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يالدلطميكوناندونبالتعممتتسمبصووةأبحاثهمنتائجالعلممنكبيرةدرجة

الإخريالممادينفيالخبواءهنسواهم&ىيكونانيمكنعماتفصيليةسلوبات

الموضو139(.بننمىا!لةذقا

كماهنطقيةتعذالتي(1011الخلافىالتطور)نطريةهيالتطورظرياتأخر

هنهان.العامالبيوبوجيعلمهختصركتابهنبمصلاحيتهاوأوضحجراسيهلقرلى

دارونبخلافالجيناتأثرالخلتلانهاالعلميةوالمناقاثعةللتقبلادعىالنظرية

بهذهالاشناعالىيدنعناوالتف!الدقلىنيووظيفتهاالجيناتوجودان.ولامارك

مواحلىفيالناهضةللحالاتالتنسيراتتعطيثاالتبمهبمالجيناتوهذه،الصرالة

ستالخلافىالتطورعمليةنيالجيناتالوروالناءالبينةضمنواللكيفال!ر

والاعتباراتالعلميةالمنهجيةهحيتعارضالذيالمصادنةباترالاعتقادالىيد!فضا

!مكنلالاونحنللتطورالمسبقالمطلقالمطلبهبمالجيناتهسألةان"الملطقية

أعماتهنبمالمربزةوأياتهللتطورالكيالعاما!راكنالانالاهكانيةهذهنتحالنمىان

التمتيد.بالفةالممنع!ةتبتىالجيناتأثرالخالىوهع")11(.عليهتتوتف

اليابسةالإوضهنيدكونالذيالمحيطوهوالحيويالمحيطالىنظرةان

الاوايكوهونوهذاألحيويالمحيطهنالمسكونالجزوهووالاويكوهينوالهواءوالماء

)12(.الحيويالمحيطمنبكثيراصنر-الشاهلى

هعطمهاليتمنكلبصوةالباحثالىتتبدىوهبمالممنم!ةعمقالىنظرةان

علىالتنلبخلالهاهننستط!واحدةزاويةهنالااستيعابهيمكنلامعقدألفزأ

جمبعنبىالاستدادهبىالزاويةهذه،واليتينالتناعةتعترضالتيالإشكاليات

الخبرةيلك"المتخصصةالملميةالخبرةطروعنتتمفمكلعميتةرفى.يةالىاحكاهناص

المدهجيةالعلميةالجديدةالدطرةخلالىوهن،133(الجديدالدظرةهصدرتينكلالتي

.38صلمم.ت/بو"كايأل!ر:(1)

تسموليمىجراسهه.ب.بتبداهادطركةهياحك!ه!لالة87!هةالنلافىالتطوو1(101

القالمة.الصلحاتفيهعالمهاالسو!بو!مميأتيجامعةفيالتطوو

69.ص.لم.مفىلمبوكاي(11)

.02ص1ج/البمفمر!ةتا!أرديلد/لمتولبيألطر:(12)

كمالى.دترجمة،الجد!دمدطو!؟فيالعلمستاليممو/جو3مع.مرويرت/أغر!مى1131

.9891سلة/الكو!ت/المعرلة.عإلمسلسلة/146صلمخلاكلي
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الحقائ!ولينم!هجهاب!نهاالموامحمةلتعانرباتصوأثبتتالتبمللناليةالمخاو:

النلكية،والفت!ياءالاعصابومبحت،الكموهيكاثيكا،اللسبيةلطريةكدثعفتهاالتبم

والجودالكونيالواسعةالانافىدحوالتطلعاليتاتالبموالكشتالعليمشه

المالمدراسةتات"ألعاثعرينالترن!ياءفبىالهعليفينالرجون!صرم"كما

الامرنيهاوكل،ههطلتةحتيتةهوألوجمبمهضمونقي!دطاليذاتهاالخارجي

اخنتتقدالعلمفر3جمبمفبمهمكنثطافىاوسحعلىأختبرتأبعدالماتأنهو

اللطرةهممتتبلىانفالطاهربالدينيتعل!فيمااما،التجربةاهتحاناجتيازني

عليالتثيدوي!عادةالواحداوو!بمدالايماناليبثقافتدابالعوتلحبمالجديده

الالسان)"؟(.طبيعةمقالرحيالجالب

الاطارعللهوتحل!دالاستترارهنلوعأالاثسانالجديلتملحاللطر؟بذهان.

التناتعددهوتمنمكلووعيهجبدهطبيعةخلالهمنيد!فيان!مكنالذيالمام

و!ستط!يمدككهاالتبىالععكيةالطاتةمدىوف!علىالمعرنةبحدودالالتزامبضرو:

!حددالمعالمواضحكمدهحولالدونباللهالايمانانالالسانعكلبها!حولان

.الالممانعكليلجألكيبهاالمسمحالممماحات!دربمس!تهطب!عةللاسمان

لموالتيمالانالواضحةالموثراتضمنالالسانعلى.لفسهاستفرضيالتلاعاىت

منلددرئموهن":تو!لببميظكماهلهاالتخلصاوعلهاالتخليالالممانيصتطح

الماضيفيأرغمتهاكماالمستتبلىنبمالبثمر!ةالكاثلاتسترغمالحياةانالمحتملى

ي!نلاد!ليةحلبسيةعباراتفبماللهاليةااللتضاباللسبةاجويتهاتصدةانعلي

!هوالبائمرالةللطبيةومميؤذاتيةه!لةهوالحتهتةفيلالد!ممههدهاالممبت

علىدمبهمودحنولكن.الطبيمةا.؟(الطواهرغميضلتحديالحتمد"الإصعتحابة

اليدصتدأبمال!!دبفيالديديةبالررياالقداعاتتد!معملمةوهيالدطر؟شه

وثوابامعكالضسقووضعتبالدبولتعلت!التبموالفرافيةالاه!أيةالمابعاحات

ولندتال!يل!الحقيتةولونبطهمااللصلىالصعبضاعادحتىبالدونامتزجت

اثيرهنهبيعدالإوضعلىالمتريكالم!!ناهمكالىالعلممةالتراةاتكلسلص

شهان.ركاللم!الد!ليةللت!س!اتالمدط!ةالتلاعاتتعزؤماد!هوأدلةوالمةول!ل!

بتصرب.146-147ص/.صىم/اثبيمل!ليالعلملم!س!رىلماغرسى(114

.114ص1جلمالبعر!ةم!داردالدلملمتو!لبي1151
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المو!نجونهنوغير؟يفمبلنجرولكنشبلنجر)6؟(،سماهاجمماهغاهرةتعدالعملية

النرييةالخضاوةخلالىهنالتار!خارطةرسمحاولواوأخونتوانببمهدكلالفريد!

!جهعلىواعني!بتوبذلكشبلنجرنكروتد،الانسانيةالحضارةهربزوعئربا

المورنجونهولاءويحاولىوأهريكيةا17(.أورليةهناليربيةالحضارةالتحديد

ناالىشبلنجروياثعيرجزيدونالعقده.ضههنيتخلصواانالنربيونوالنلاسنة

بوصنهاالفربيةاورلارتعة"يعالجونوانهمالرؤيةلهنهأسدررةالمورنجينهنهجية

سببها.دونالإرضيةالكرةسطحعلىاختيربئنوعهاهننرليةولتعةئابدئمتطبأ

أتلىوال!ريةوالبابليةالهن!ديةالتوارح!بأنوثعتتدعليطنعيشلأنلاالاهفضلى

وح!الد3الىالنظرةض!هكنلكتوينببمهـلنتقد،")8؟(تخنينأواكثركثافةوأتلىجوهرية

هولاءان.")"؟(الفربسيطرةالىأدتالتبمالإحداثهنسلسلةبأده"تعزنهالتبم

هعطمعلىتعتيمعمليةاكبرتمتبحيثغيرهمهناثصافااكثريكونونتدالمونجون

وتجاهلىالروبانية.الهيلينيةالحضارةعلىالضوءوشلط!لانسافيالتاساعمدة

وللادالرافدينانبثتت!لااوضالتبمالتيالحضاهـلةالصنحاتعمدعقهلاء

الحضارةضهأثاوعلىاكضوء!اعاعلىهانهدراستثافبموسالحاولى،الليلى
.معولتارنا+ئاهـلةوالمكيتمنمناتنجاوسنحللى.جمعاءالاثانمانيةلهاتل!يقالتبم

ضهلضعانونحاولى.أثنممثهمالفربىناورخوناليهاتيلىالتبمنبماللم!

وأثارهاهـلخيةالد3والاهميةالزفلبمالصب!حيثهنالطبيعبمهكاثهافبمالحضارة

ونحاولىالحضارةهنهلتأهلوثحنولكللا،ومستتبلهاحاضمربانبمالائمماثيةعلى

هذايتودناستوثائموئهانجردبا.علىوالتعرفيأثبن!تهاونجربداياتهاثتقصىان

منا!برالجزءهيالمئتوبهالصو؟انوهبم.ههمةحثيتهدل!فيأناليالمصار

جل!نار5الد3تبلىهااليثطرثااذاحتىالزهلبموالبعدالمساحةحيثهنر!الدم

وان"ر5الد!هن99%يمئلىهلاصطضاعقالذيالجزءوهوالمتقودالجؤءان

كن!لكوهوالحرنيبالمعدىمعاصرل!وح!الواتحفبمهوبكاهلهالمدونهـلخالم!

لأدلنحاولأ!تولىحيث93ص1جلمالنوبيةتد!الحضارة/أرنالدلمدبلنجرالظر.:ا؟16

(.للتاص!مسبقتتراوركعفيالمنامؤمؤ

93.ص1جلمتد!النرأرنالدلمشبللجرلم1171

.؟6ص!؟لمم.تدبللبو/(8؟)

..؟صح؟لمالبضوا!ةم!ر5اردالدلملمتوكلبي،191
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طهورهبمتالم!فبمالبهمةالحاليئةانمىبندقوكروتاثمبمنمبكماالذاقيبالمع!نى

2(.الحيوبم!)المحيطنيالوعبمنجر

الومى8ص!ىفىثنمر!!مم!!.

الذيالموضعو3عننبتعداننريدلاالحياةتخلي!بداياتنصفعندهاأنتا

جمليهن.المرورلهملابدالتارح!تبلىهاالىيتصدونالذينهعظمولكقبصددهنحن

هذاتنحىالحديثةالدراسعاتبدأتوتد،والتارجم!الحياةجركةش!تالتبىالبدايات

أثرأأحدثولكنههتاخروتتني)!هاه4!م!لة!الاحاثةعلمنينعألتد.المنحى

والانم!انالحياةاصلعنتبحثالتبم0العلميةالابحاثمسارفبمعظيمآ

.الدراساتليعززالاحاثةعلمجاءولنلك.إلانسانيالدمملوفيم!()!امم!4

الدراساتلخل!مةهدضلةحدةك!()!هام!طالائارعلممعولنكلالإئاكلة

حولوالاستنم!جاتالنتائجأهمعلىسريعأالنرورهنلإبدنكان.كنلكال!هـلخيئ

معينةنطر4اةندحضاننريدلاالم!و3هذانتابعوعندما.هاوتطوا!ياةنشأة

الترأننمعيمىمعتتعارضلاالتيالنتائبمبتجردسنطفوانماعنها"لدافعولا

التاوىءيدفح!ماجسأتحسدمعأينتعكلالمواضيحتالىالتطرقولأن.الدطونوتواعد

يستددالذيالمسب!الاتتلأاعيحكمهالذيالمطلحالرفضالىالموضعو3يم!بحالذي

يمتدان-خاثميةالحيوانهطكةدانؤفبىالتطور-حتى"كرةتبولىهنا!تالى

التي.الل!يليةألتناليمبهجاص!هاخالنةالىل!يهماالانممعاناليالرأيهذا

ا!تثماناتهق!يد!ةجؤابانهلاءفاتوتدتأييدما)؟2(نيالوغبةتمل!م

ا+لجا.لمصلحةتاطعةكبوأهينتتالمانتصلحالماليوبئيستخدههاالتبمالعلمية

الانتصاراىوثمنموةالحماسةغمؤنئينلغحإلن!يا*خروا!.للماليةالمعاكمي

للاثتصاروكب!صىةكلتيئصأطةا!ريالارهأبهمارسةالىالعلمية

وللبلةوتمنعوي!ىسلوهاتع!ن!ءاليلضوأهل!صالتصبوثد!اتحا؟طلمجة!ؤ

.المعضلاتلؤاءوييع!يديقلنطالبفو!صصقبهافىجمعتالداالتي

ولنمنمع!!طل!ه"!دكاق.ا!شانوأصلىالحي!أ!على!فاالتيشة

05م!.ءعىميضصم!برض!8مح!إثالداةض!ييلم5*(،1

ثم-صحص!!!هلىه!صلمم!ا!ي121،

-7؟ت
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ولكننا.الط!نمبونهالخمافكارايةلدمممالاستعداددائموكانا!حاد!ةالترساثة

للممتتدتهد!دآ!لأممكل!عدلمالإدسانعلى!دسحبحينحتىالتطوروتو3انلرى

وئدثماطاتها-الحد!اةبلطاميختصنيما-ثقاطأالاخ!ةالل!راساتال!رتفقدالديلي

للخلاناتالرئيمىالموضو3اتجاهالي.عكمىكليةتجيلااليبالنعلىادت

!+."ا22(السابقة

غ!تثم!ئحاليألحاليالترنيالعلماءتيملىلغد؟الحياةبدايةلصفكيف

توهاسالمو3!تولىكما5")3!(ل!رةكلهاوالتضية"أوالكوالحياةاليلطرتلا

البثافى!مم!هلاهبمجرىءعنكاهـعبارةبالهاالعلماء!صنهاوالبدالآ.بري

زالتوها،سابتأنكرثاكماالسلونهنالملا"نهناتتبلىنلكو"كانالاولىالحياة

الىالخليةعلهوروكيليةالحدثهذاوراءماالىباللممبةغ!محممعومةالقضية

وتدوكامنهتطواررفبمتعقيدأازدادتعملياتالوورهذااعتبتمالجيدمصح

وألمشكلة؟علياطرأتالتبمالتفوواتوراءكانوعيأالحداةشهتملكهلى،8الحيا

البىلجيبالجودالعم!وعلاثةوعمكهالالسانؤاواا"منالياططواناهكن

الدمنعاطاشمأسعلىالعكل.تنمم!اقالم!مق"صمدريدطد:حولىللدحا4،

الممخرا"دواعيومنمرالاستحالةكلهصتحهلأ!رأصصهدكل!مقالسيم

ممعيتالعدقيحهاتيطبما:ن!ولىتمامآالعكمى6هباه!تبحانهبلأبل!الدان

أخرحملتهالاللةانغ!العكلضمرراللدا4اناثداىألىالعلماءمنض!يجا!أ

وصلن.مال!ق!غررحتيتم!ناليبلأمعرةوالاراه!البععويالع!الاترار-بخأهلىالامر

!حعن!هنانبلر:!ممنتط!العالمانثكتثعتمث!.انأمرمقله،"8بلنلي

علىالملكتونهاتونانثعكنلامالقونوالارالهـغىالعكلكانواذا".الرل!!جد

والدها4اليسمعلىطرأالذيللتحللىبالميلاثنضعان"الكمىتجىح!

12515.كلمما

الدنهتةوا.لا!هاهالاحام!هلماءرصعمهاابئثنالصو!؟علنى6الحمابدا!ةان

501!!اصهالفصدرطلأسه1221

كمالىترجمة15صلمالبيهل!هيالعلم.سم!ل!سو/ن.حب!مرمرىلمأغرصى1231

.،9891الكو+ألمالممرلةهالمسلصلةلمقثلاطبم

3!ا.ص،المصلر.ثلمعة21!اأ

!4901صقلملإلصعا!لىلمه!صىلميوكاي125)
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لاذكرناكناالصورة!،!توضهولاينتطعل!بجديمملونالذلولالعلماءهنوغ!هم

للخلاياالبدانيةالصورةطفتطورالسطحعلىلدرزالصورةهعولكنعدهابديل

هجمعنتيجةالىيصلوالمابحاضرالوتتحتىوالعلماءوحيوانيةنباتيةالحياتية

بعضهمينتضهوم!ءزالىوهاالسنينهلالينعبرالحياةأين!كالىتطورحولىعليها

تتمالخليةنيتحصلىالتبمالتن!اتان.تتوضطلاونظرياتهموفرضياتهمبعضأ

بخاصةلهاهئطتيتنممميرايجأديصعبوالبراهجالاواهرهنهعتد!هسلسلةعبر

ان.ونوعهاوش!هاالخليةوطينةطبيفةفيتوكركبيرةالتفييراتضهلكونعلدما

تحك!التبمهبىالجينأتهذهوجعلواالخليةفبمالموجودةالجيناتحددواالعلماء

بدأالتطورأن"وا!ريب.الخليةنبىخدثالتيوالتفييراتللمنبهاتالاستجابات

كماالظاهرةلهذهعلمبمتنسيريوجدولا،"ا02(الممرنبىالعالمبتتدمالتضاكلنبم

الحيةالكائناتمنالإنواعبعضعلىتطورحصولىلعدمعلمبمتنسيرووجدل!اثه

المعنينا26(هلايينوجودهاعلىالبكترياهنانواعحانظتفتد،السذيقملا"نهدذ

السراطينهلوفيتسميخياينميملهابحريةوحمنمراتالصرصموركنلكأهطتهاوهن

؟ا27(.بالطفراتهنهاايتتأئرلمهخدكنةثباتاتعنفضلأمن!()!كص!8

وعلىالجيناتعليورلبهزانلابدالخليةنيتفووأيانالعلماء!دوتد

(ول*!)ال!شريطعلىوهسجلهخليةكلداخلىفبىهودعةصد!ةهعلوهات"

عنهيعبرالذيكلهالنو3بهيتمتعالذيالا!راكان.الورائيةالمثمنرةوهتضملةفها

السلسلة.فبمالمودعالا!راكايضأوهو!رجةأتصىاليالمصنرالمنكلذلكني

لكونتدجراسيهيتولىالعملياتلهن!هالسركةالتوةهبمهاولكنالدسبسلسلة

التطورنطريةجراسيه!سميها"1281.الخارجبمالمحيطهناستجابةثبضات

التطوربمهمةتتمجد!دةجيناتخلقوهبمص!،ةه!8س!()!هةهلالة،ص!الخلاقي

اظأتعالييتولكماتج!هاالبتد!ةالخلاتةالرباثيةالاواهرلسميهاوثحنوالتغ!

يالمصر،1912.كلمجوا!ه*أمربخومايق!رصلقناهشيءكلى

لناتدمالذيالكريمالقرأننصوصخلالىالاحلإاث.فقالىبرؤ!ةنخربماننر!د

08.صس.مالطر)1261

08.ص!ىمالطر:127)

إ:6.006صلم.صىمالالسان!عل/مو!يمى/بو"كايا8\ل!)

...05لم94ا*كاتالتمرسور18\\12

11
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فيتتجلىالتيوقدرتهبالةالايمانليتعززالانسانينفحهاالاعتبارهنفيهاصورة

نيلهاحصرلاالتيوالاصنافالكثيرةالانواعنهن!ه6الحياتنو3هنالواسعالمدى

وهبمنيهاهراءلاالتيالكبرىالحقيقةالىتؤديكلهاوالنباتالحيوانهملكتبم

ونواهيمىسننونقعلىتابميزالحياةهذهان"أ013المصورا؟رىنهالغالقي!أ

يعبمالة0،)؟3(هدىءخاتهثيءكلىأعطىفيأال!هلهدايةتخضعخلتية

للتطورولطديهاالتخليمطرشلهاريرشمالحياةويمنحهاالخلقالصماءالمادة

الواعبمالتنيرغنيجدهونلاجميعأالعلماء.والزهنالبينةهعوالدكيفوالتفيير

يستحقهكاثألهاتجدانللمصادنةجمقفلا.وحمايتهالنو3تحممميننحوالمطر

التطورعلماءعنهاعبرالتيكذلكالللفرةول!التساولىلهذاجوابأيكوان

اصنرمنصورهانبمالحياةاهامانهارهنخورأهدكأوجعلوها4"داولآ)!هنا

التخلي!ناهوسوفقعلىيلررالذبم!الكونوهوهاديجؤاكبرالىالخليةجؤ

الإلهي.

طفتقناهمارتمآكال!والارضالسماواتانكفروافينيرلمأو)تعالىتالا

ئمالماءالحياةاصلىالكريمالقرأنجعلىلتد.،)32(صفيءكلولءصوجعلنا

نيوالمنعجريتلازهانالماءيدفكل!اذ"بالمنمجرالما!ل!بطدائمأألكريمالقرأكان

والعكمىهعهالمنمجريذكراننالغالبالماءبرنحيئمابوضحالترإثيةالإياتاكثر

ماءدماءمنمموانزلو*رضال!عموقي!أمنأتعالىتو؟بدكل.صحيح

تومهمبلالفهمح"لهشعرما!عبتواأنممكانم!بهجةثات!هالقبهلأئبععا

و)34(.")133لمجرن

هنأيةفبميتنكرواانالمسلمينوسلمعليهالةصلىاللهرسولىحثهاولأهر

و*رضدممواتصيرانأنيهايتنكيرولمترأهالمنويلى:وتالىالةبكد3

ال!عماءمنانزلىوماالناسينفعيماالبحريرتجز!ثيوالفلكوالنهاريلىواصتلالى

سضوالسح!ىا!رياعوتصريتثهةكلىمن!يلأويثموبيبعديلاوضبه!أ!يا

.24/الحشرسو:(03)

05.لمطهسورة(31)

03.الالبياءلم(32)

06./اللملىسورة331(

85.صالكر3/الترأفيالطبيعةياسرلمكاصدد.لمالزيدى(134
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الكولطرحابفيللتنكردعوةهبم.،)36835(قينسملأ؟تو*رضال!عماء!

وتهيأةوالنهاروالليلىوالإرضالسمواتنيالبصروهدياتا!راكهوحدرليالعتلىوأفافى

علىالحياةسببالماءونرول!الةأياتهنأيةفيالنلكلجريانوتن!ليلهالماء

الحيوانيةالحياةدايجاد.الحياةحركةعنلتعبرالارضتاثمقالتبموالنبال!تالارض

خط!مةهقتضىونجبىعلىالرياعوشعريانالحيوانيالخلقهنالإرضعلىلمجدبئوما

فيماكلالمكرمالمخلوقىذلكللانسانسخرتدتعالىال!هبأنينطقنلكوكلالحياة

الالسانعلىأسبفهاالتبمالةنعمبلىللانسانذاتيةتوةغيرهن.نلكوكلالجود

النعمهذهعدومجردال!هبنممالاحاطةعنالانسانعجزألكريمالترأبرحتي

تعصط(لاافىتضاأوانالانسانعلىيتن!رهماواحصائها

.34لمابراهيم

ءا*.!ا6!المالبنؤسورة1351

ابو/الهيثميحجرابن:انطرعطاءعنصحيحهفيحبانابنروا.طواعلأحدمثمن1361

الكتبدارلم32ص1جلمالكبائراتترا!عنهـالزواجر749هحمدتبن!احمدالعباس

01لأ!8791لمالعلمية

-21-
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اثطفيا!ض
لبترابوا"يي!ىا51"

بممببكان3العراأنبياءضمنهنحياته(السلامعليه)أدمدراسةان

التراثنيوجدتالطينيةالرتموهذه،الطينهنخلقهتصةتوكدطيديةرتمجود

ختميئمكلعلىطينبىرتيمأدمجنةقصةاكدوكذلكالراندينواديلحضارةالعتيدي

صوةحواءوخلفالجنةفبمحواءهعأدمتصةيصورالبريطافيالمتحفنيهحنوط

واديفبمالائمجرةهنهتدمتوممدوهبمالنخلةوتمكلشجرةحواءأ3ولينحية

طينيةرتموني.الثمرةلتناولىبليماهداتدوالمرأةالرجلىتمم!والصورة،الرا!ين

عليه)أدمتصةارتباطت!دالشواهدضهكل.أدمجنةاوعدنجنةوصفت

الإولىالانسانضةتمدكل(السلامعليه)أدموضة،الرافدينبأرض(السلام

ارتباطهانتطةهنتنطلقالمكرهةالبشريةل!رح!بدايةوكانتتعاليالةكرههالذي

اولىالرافدينارضعليتتمانغرابةفلاالانسانالنببم(السلامعليه)أدمبابيها

النلسناتبعضحاولتوقد.أرضهاعلىكاثتالمكرهةالبداياتوأولىالحضارات

أصلىعنالبحثهيدانفي.عليموتأسمستالانسانأصلىعنتبحثأنالمعاصرة

هن!ثروهنذ.الانثرولولجيعلمالعليمهلنههنالارضعلىجوورول!رع!الانسالط

صو:وضحالىالعلماءيتيملىولموالبجوتالنظرياتتواصلتالزهانهنترن

البحثغ!المنيدهنانهثرىلذلك.الارضغلىوجودهالانسانأصلىحولهتبولة

رح!الد3خلالىمنالتضيةدراسةوانالميادينضهخلالىهنالانسانخلقتضيةعن

علىالاثدمعاناجىدهنوالغايةالعبرةالدارسينتمنحانيمكنالديليةوالرواية"الديبم

تدئمكلل!الإلسانخلقهنالليليةالفايةقبلالتصةخلنيةعنالبحثوان،الارض

الروايةنبمأدمضةبدراسةسنتيملنلكالأرضعلىالانسانحياةفيأهمية

الطيدية.الرقمددرايةالتوراتيةالروايةهحوئتارئهاالإسلاهية
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81ص!ممة8.مرهأ"ي!(س!"!ىأ51"

عليوفستعليةا.لاصمطوريةالمناهيمهن.خاليةالاسلاهيةالروايةكال!

!أننرنهقوالإعتتافيةالإخلاقيةأبعادهاادملعصةئأعط!البشريةالتصورات

مممملمروا.الذئالحذيثئيجاءئتدالسد!ط!ةوتصوراتهبمالبعرباهواءلمكبمى

الةرسولىعنهالنةبقأثافى.عنتتادةعنصععيد"وهلأمعامطرشهقأالبفاري!ر؟

وللاالىاستننعئعلالونيتويونالتياهةليمالموبئونيجتمع:تالىوسلمعلطضلىا

وعلملظ"-هلائكتهلك.وأنمجد،بينهاورخلصالبشرأبوألتثيتوبونلمنيلالون

ألترإنيةا+ياتلووالعد!يثهذا.ا)*االحيديثتماموئكر،شيءكلاسماء

؟.!!ة.ج"؟...:أهمهاحتاكلعفى!رلالمفا.

البمنعر.ا*ابووالسلامعليهاأ!مان-؟إ

ال!هانعلىهعد!ن!"ننكدلالةلهغيد!أهروفوببخلقهتعالىالةان-ل!

ورعابتها.-توتنهرببه.بعلايتهألمخلقتعهدتدوتفالىسبحاثه

مجلىيللىهماالاينمياءاسماءوثط!واللناتالالسلةألمعلمتعاليالةان-3

الصلام.عليةألم..عئدكاثتواسصهااللعةبداية

هذ!هعلىئيوثذ..آخطفهخكثهلهواصمجدالشلوفىهداكرمنناليالهان-4

لألألما-ا.!!أوأافىنعالىفولةنننكادةثالىاالصجيد

ا!وتالىإ"تلاثكتهأ!.نهأن2لمالةكرملادموالممجدةلةالطاعةئكات

نرءور!ةنقالقتالى"فظوكرام!صلامنخية.سجيهذاكاقالداصيبعفى

ولكلهمالماضد"الا!ههذاجمضرمنيكانمد،سعبطلهوعروا!ربدعد

..384(.هلئغا؟أثي.-لصخ

هته!الكريمائبما.الكلأن.نمتكصةننرضث!الثيا،!أىجمبحالحهث!هئهكنةنتد

!."ت..ثبي!ا،ت*كللىطئى!!س*أقعالىتاله
اع!فىنكدمى!.لد!ع!دةئ!ئعقسلاصيفثصد.ي!ص

بل!ء.فبدهـئيهكالنف!كلعر!لم!لأنهول.مممال!!ىنه
.ه!ض!-تفتهطء"*لاض!هص-!!

"...؟ص-لمع!ه.ثى!اكأص!،الئداشيصيى.كفااببن*،ا

.103.ةةصهرزأعلمالكريم*فيمدروأيبدمكلتها//!احىب!أ381

ل!--3
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ال!عموقيعيبأع!اه!ء!المقا!بأسعمصالبأفم!لماهيأسصالبكلثمياكل

*!صح!رالأثم.اصح!راطملالكةللنالاث!همحعمونكعتموماتب!ونماوأع!ولأرض

منهاوكلاالجنةون!!كأنتاسعكنلمياوقدناما!ر2!منوكانواستكبرووايلص

عنلأالنعيطان!اطهماه!ينمن!تكوبخالثعجرةطهتفرياولاثعمتما!يثرعا

مععقر*رض!يوممعدرلبعضبفع!اهبطواوللنا!يمهكثاما!أ!صهط

تلناهالر!يمثعوا-هو،4ه!ليه!بىكلتو4منلم!عصه!يقالىوه!ع

ولاهمعلعمم!و!*هىشع!مقهدىضييثينكم!أما!ميعآمنها.اهبطوا

وتالى()93(خلهون!يهاهمالنارأصح!اولدكجمىمماوكلبماكفرواوفيهفحزنونة

سعويته!اثاطينمنبثعرأ!كفيللملالكةربكولاث!أصسورةفيتعالى

ابليى*ها!معونكلهمالملالكة!عجدهصا!يند!قعوال!بيمن!يه1\و!ت

!عد!ه!لاتلماق!عجدانمنعكماايليسياللىهول!ئقمقوكانامعتكبر

طينهمنوصلأمتفىمن!لامتيهنه!ير"لكهيضهنثعتلنماسقكبرقي

تدلىاي!ياتوهنه،).!ااه!ال!لمالى!نتيعليكاك.رجم!!ثكهنهول!بم!

تطورحولىثطرياتهنالماليهالمذاهبأفرزبئيماالتط!للارونثطريةلحضعلى

فبىالر3ثخالماتعالي"انهعلىتللالإياتت!عن!!حتهنالالسان

ررونفص!يئفلا!ةتعاليتولهلان،له!اصراالم!عليجبأدم

التراخبم!ملحونلكالتعتيب(فاء!بهنكور(لجصور!روصص

بكاهلى(المملامعليه)كانلهبالسجيالملائكةتعالياللهأهرعلدطأدمانمعليم

الةخلق)الاثمريفالدبويالحل!ثوفبم.أخريهينةعلى!كنولمألب!معريةصو!بئ

وتالى!الاثسانيه!و!بئهيئتهجهةمنكاهلآجاءألمنخلق(صورتهعليألم

)51،.-الائسانصو:علىأدمخلقتعالىالةان:تنممير؟نبمالرارمم!الإمام

لنهماصماسمأالاسلاهيةالروايةنبم!السلامعليهاأدمتصةفمكلتلقد

عليهاتظكماوهبمعناصرهابرالتصةبدأتفتد،الارضعلىالإئمعانجبمالجي

ا+ليةء:بالعنإصروتحديدماايجازهايمكنالصحيحةوالاحاليثالايات

03-93.لمالبتر8س!9138)

71-78.لمصمع!10148

لم26ص1!لم8اللعاللل!يرال!دأتصصهقالمعمتلادلمهبدالكر3.دلمر!د!ان41!؟ا

79"8-./ب!مهه!جمةهيت
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الزجة.جودفأعطى،ؤج!البدايةمنذهعهاينمترك(السلامعليه!أدمان

الانساناجتماعيةعلىيدلوهذاالبينمريالمجتمحولداياتالاسرةهعنى

الاسوةهنهارتباطالاسرةبدايةنكانت.الحياةلأستمراهـلةالاجتماعوضرورة

بدايةعلىاي!ياتتدلحيثتعالىالةاواهرطاعةعلىتانم!ينيبنطام

بمجبالننمىلضبطوشريبتربيهضمنللانشانالوبانيهالتجيهات

الملكاتنيهووضعت(السلامعليه)ألمإصطفىوكلنلك،الاواهروالنواهبم

وهساحاتوتهيأتهاالإرضلخلقهتممأ!أدمخلقجاءضدوالاستعدادات

أنلهاتيحالذيالناعلىالمخلوقهذالاستتبالىالدنياالسماءهنواسعة

اوال!اهرأيس!أدمكانلذلك.العالمينربلةخلينةالارضنبىهكالهيتخذ

الالهيالخل!نكانالطبيعيةالاولىالعناصرهحللتتيالةارا!نكانتالة

النعلىهباشعرة:الاولى.النعلىاوالحلثلخلقينمكلينيتخذالالهيالنعلىاو

الحلثهذاويأخذبالنواهيسهضبوطةسلسلةضمنالمتساوقهـلخبمالد3

يبكنالمنمكلوهذاالنهانيةبصوربئيشرجلهالمقد!رةالزيخهاهداعهالتاهـلخي

الىالسنينبملا!انالمتد!رةالسحيتةالبداية.هنالتارح!خلالههنينتطمأن

وتد!وةالدينهنطقمحالمتنتةالعلميةالمقاييمىضمنالمحسويةالدهاية

خلالىوهنالطبيعيةالنواهيمىتجاوزهوالحثلخلقالاخروالمفكل.الخالق

فىدقيل؟تاصآضاثاةوالعالمالكوننبماللاشةالكلمة

السجؤات)53(.يفمكلهووهذا،)142!يكون

هاورتعالىالفهجعلهالذيالمفميطانوهوأخرعنصرالحدثضورةنيطهو

هنهخلوقالدئعيطانانالكريمةالإياتنكوتوتدالانسانحياةنبمالابطرء

الذيطينهنخلقتدأدمكانحيننبىالطاتةألنعكالىهنينعكلأيأخدلار

غرورهأسبابهنسببأالاثميطانخلقأصلى!كانالماورأينمكالىهنشمكلأيأحنذ

الانسانغوايةعنينفكلاالشيطاننكان.ال!هأهرعلىواستعلاعهولكبوه

عليهأدمالاولللانمممانعداوتهأعلنأنهنذالمعاصيالىواسمدراجه

تالىوسلمعليهصعليالةرسولىعنعانضمهعنهسلمصحيحوفبم).السلام

.35/مربمسو:

.911-118ص/ررلخللد3الاسلاميالتفسصلمعمادالليند./خل!

-25-
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.()141لكم!مفمماألمحلق،ثارهنالجانحلقئورهنالملاثكةخلتت

وهمالجنهنأصلهكانالةلعلةنيودخلىتمربأعلنالذيال!معيطان

03لكويلهالأنهرنديةغيرصورةفيالحياةالالسانتثعاركالقبىا!وقات

هذاويوثر.ما!يةغيزرحاثيةحياةوفقتعيثىأنلهايصمحالطاتبى

وتد.ألهضضتة؟دغرتكطالوسوسةطررشعنالانسانعلىالمخلوق

لنلاالمنمتبمابليمىطاعةعنوثهاهوأهرهإبليمىصألمض!بئجفتالربحذر

ابليمى.شتىكمايثمتى

الملانكة(الملانكة)(السلامعليه)تصةأدمعناصرهنالاخرالعنصر-3

عنالشلوقاتهنهجمرتوتدلالموسجت،بهالأهرطانعةكانتالتي

كمانورهناللهخلتهاالملانكة.اللهوهروالاهتئالىبالطاعةللخالقعبالتها

أخرىووعلانفالانسانحياةنجبىل!رألهاالةاعطىوتد.الحديثبين

التيالاعمالورفعالسمواتالىوالعر!جالانسانحنطهدكلبهاالةأثاطها

العم!يمممتطعل!التيالنعديةالإهورهنوغيرباوكتابتهاالبمثمربهايتم

بهاأخبرالنصولكنالانسان.عم!طاتةخالمح!حلردلانهايل!ربهاأنالبدثعري

الملانكةتولىالىاستنادأالبعضهـلن!ب.بهاوالتصدي!بهاالإيماننجب

لمالملانكةان":ويتولهطء،وسفك!يهايفسدمن!يلأأث!جعلى

فعلواقدصوربئعلىالندينالخلقهنأدمتقدموامنلرؤيتهمالانلكيقولوا

ألاقوالىهذهوكل.ولالراجنسههنكانوابمنعرعنخلينةكاقأدموان،ذلك

ننععليهالايترتبوالمسألةوالدلالةالثبوتتطعينصالىلاتستند

السكوبئيجبالسماويةالكتبنيهنهاشبمءعلىيلصلمواللهضررولا

."ا.4(عئها

.12صالاثبياءلمقصصالفداءلمابو"كت!لمابق1441

3طب!وتالعربيالتراثاحداءدار/21ص/الاثبماءقصص/عبدالطباللبار/1451

.ت.د
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ه!ووث!8مرفىا!ةىي!ء()!ى1ه"

الة:تالىثم":26لمالمالدكوشالتد!يم.سنرالعهدالمتدسيبالكد3نبمورد!

طيروعلىالبحرسمكعلىنيتممملطكمثالناصووتلاعلىالإنسانلنصلع

وانثىكرآخلتهالةصعوةعلىصوربئعلىإلإثسانالةفخلق....الممماء

لينلحهاعدنجلةفبمو!عهألمالالهالربوأخذ....الةولاركهمخلتهم

اياكولكنالجلةاينعجارجم!منتمنعاءماكل:أ!م.ثانلأالالهالربوأهربهاهـلعتلي

تالىثم...تموبئحتمأهنهال!حينلأنكوالمنعرالخيرهعرنجةشجرةهنل!ان

...هشابهأهعيدألهسأصدححيدأأدميدقىأنهستحسنأليمى:الألهالرب

هكانهوسدأضلاعههنضلعأتناولىثمعمي!نمفبمأدمالالهالربفأوتع

نسالتالالهالوبصلعهاالتبمالبريةحوينىأمحرالحيةوكانت...باللم

.أن!مكللا:المراةنبابت؟الجلةدجرجمبمهنتحلاالاالةأهربماأحتأ:المرأة

لحلالا:الالهتالىنتدوسطهافبمالتبمالاثمجرةثمرعداماكلهاالجدةثمرمنلكل

حيناثهيعرفالةانبلىتموب!لن:للمرأةالحيةفتالت.تموب!لالكبميلمساهولامله

بينالتمييزعلىتاسرينهمالهفتص!إنأعينكناتدنتحالمنمجرةهنهثمرهنلحلان

بثيرةللعيووينمهيةللمكل.لن!يذةال!نمجرةانالمرأدينعاهتوعندها.والمنمرالخير

للحالىناننتحت.هعهانكلايضأزجهاأعطتثمواكلتثمرهاهنللدطرتطنت

")6،1.التينأووافىهنهأزرلأننسهمانخاطاعرياثانانهماوأدربااعينهما

الجنة:هن.الطربى

اتمصةوأهرأتهلإلماتهوصنححبمكلأملإنهاحواءاهرأتهاسمألموسا"

أيضأيكلفلعلهايخروالدثعريعرفهناكواحدأدمأصبحلتدال!هوقالىوالبممنهماجد

التبمالارضفيليعملىعدنجنةهناللهفأخرجهالابدالىفيحياالحياةشجرةهن

هتت!سيولهيب(الملانكة)الكروسمعد!نجنةيفسقيمالدواتامهنهاخلق

")47(.الحياةشجرةطرشلحراسة

-1.3مشلمالقديمالعهدلمالمتلسىالكتاب4611

بابل/سبيحتىأورهنالتوراةواحداثتواررلخفيالتناتض/تاسمهحمد/صمدعن(147

.7ص
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.ل!ووثمة8فىلرواالة81!لاممةمدهـأالةبمىم!ية

أهميةلناتوضحالتوراتيةوالروايهالاسلاهيةالروايةبينبمميطةهتارنةان

نا.التوراتيةالروايةفبمالتيوالارلاكاتالاخطاءهنحلوهاالاسلاهيةالرواية

ولعفى(السلامعليهأأدمدخصيةفبمالايتنلاهيةالزوايةهعتتئقالتوراتيةالرواية

لناتوضمحالروايتينبينالخلافاتولكن.الروايتيننبمالتصةفيهالكتتيالتيالنقاط

نبمالتوراةوتعتبينماألخطاهقالصحيحةوالحديئيةالترأنيةالروايةعصمة

صياغةنبىالبدثمريةالاث!ارالاخظاء!ىضهبارجاع.سببالاتبررهايمكنلااخطاء

.الروايتيناخطسفايجازويمكنلاحتأسلرىكماالرانديلبمبالتراثو*نرهاالتصة

اي!قي:النتاطنبم

والبمثمريةأدمبهال!هكربمالذيالاستخلاتاعلانهنخاليةالتوراتيةالرواية-ا

ال!رم.للمخلوقالملانكةلسجودالفمارةاينكرهنحاليةجمعاء.

للدثميطانالإغفالىهذاوانودو؟المنميطاننكرهنخاليةالتوراتيةالرواية-2

للاعتباروضعتالتبموالفايةالحكمةعداصرهنههمأعدصرأالقصةينتد

الانمممانبنبموهمنعاركةوالانسادلج!رالنوايةالمن!يطانسيضمحيثأبملبني

وسوسعةلمواجهةوالاستعدادالوجمبمبلورةيتتضبىهاوهوحيماتهمني

الاثسان.حياةفيالدثميطان

حيثبالكنبكبيرأعلوأوتعالى!ربئجقتالربوصنتالتوراتيةالرواية-3

حتمأهنهاتكلحينلأنك)الرببتولىالاثمجرةاكلهنوزجهأدمهنعبرربئ

صوربئوتد.يموتالمالشجرةهنكلاعندهاحواءأدمولكناستموت

أنهنخوفأالدئمجرةاكلهنيحواءألمهنحانمابيانهقل!ربئجفتالربالتوراة

هن!هدكلعنقلربئجقتالربتنزيههعيتنافىوهذاهطهخالاينيكونا

الاهوو.

وواياتفبمكماووئنبملنمركبمهعنىعلىتدلعبارةالتوراتيةالروايةفيآور-4

النصنيوذلكللبمنعرالمتعلدةالالهةخطابتصوروهيالطينيةابرتم

الروايةتلالرعلىيدلوهذا(هناكواحدأدمأصبحلتدالةوتالىاالتوواتي

الراندين.واديحضارةالرافدينيبالتراثالتوراتية

أهامالإنسانيضحوعقانديأخلاتيت!بويهعنىايالتوراتيةالروايةفتدت-5

توضحتالذيالاهراواهرههخالنةوعدمللخالمالعبو!يةوهيجو!حتيتة
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الترأنيه.الروايةنبمهعالمه

التوواةنكرقيالذيحواءهعوحديثهاالحيةذكرهنخاليةالترآنيهالرواية-6

ا!وايةلانا!رأنيةالروايةفيالمئميطانعنالبليلىكمانتالحيةانهـسدو

التوراتية.الروايةنبمبمنمببهاكانت

هطهـىءالركلىء(لي)طىء1ه"

"ائفنتدالراندينيالتراثنبموالكونوالخليتة.أدمخلقتصةوردت

غيراوهباينمرةبصورةاتتناولىعديد!ةإسماطيووتصصأبعد!مهنوالبابليونالسوهروون

ههمةبأفكارالخصوصىبهذاحاعواالانسانحلقالكونخلقهوفعو3هباشرة

ضههنوتنكرجزءأاوكلألهمواللاحقةالمعاصعرةالمفمعوبهنكثيراعتمدتها

تحتويحيثأنكيد!ووريخقهبجلجاهلأسالخاصهالاسطورةالمثالىسبيلىفبمالإساطير

الارضعنالسماءانفصالىعنالاهميةنبم!نايةهعلوبأتعلىتصرهارغمهتدمتها

هنواحدأالانسانخلقكانوتدإ.واحدةكطةكانتاأنبعدانليلىاوريدعفي

والتوراةسواءحدعلىوالبابليةالسوهريةالاساطيرتناولتهاالتبمالمواضبع

.ةتبلالئالثالالفالىتد!وينهازهنيعودسوهويةاسطورةنكربئوتد!ا58(ايضأ

لذالذيالطينهنعبدآتخلقانارالتالإلهةانالاسطورةضهتنكرالميلاد)94(

الانمممانخلتتالاتهةانالبابليالنصوفبىالانسانهن!وتخلقالعمقهياهوسطهن

هنهستعاوةالكلمةهذه(دالللامألوللو)ب!مةالبابليالنصعنهعبرالذي

أدمضةهحلكتقبم.البابليةأدباوضة.)05(الاولىالإنسانحرفيأوتعنبمالسوهرية

الإتهةخلتتهالذيأدبأالمخلوقالاسطورةصووتفتدالنتاطهنكثيرفيالتوراتية

وفيالخلودعلىالحصولىحاولىعندهاالرباواهرخالفولكنهالحكمةوهخته

الخغانكما.الارضالىالإلهةمعيدهالخلودعلىالحصولىنبميناثعلىالنهاية

وهو.آلمجنةتصةعلىواضحأتعبيرأيعبرالراندينوادعيأئارفيعليهعثرالذي

ينتلىفانه)(الإغراءختم)سميالذيالبريطافيالمتحفنبمحاليأهحنوط

عناصرلان"3الدكوينسنر"التوواةفبىوردالذيالنرديوشجووافيهبضة

بتصرفي.،472-452صلمالتوراةالىسوهرالواحهنلمعبدالواحدناضلد./هلي(48)

"ءص!ك!(44ء.!.!ه)!معنياخذ/2عا7ص،دنسهالمصد(!ا9)

.253ص،ثفسهالمصدر(05)
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الرقمهفهولكن119.(جباليجلبأوثعبانواهرأةوينمجرةالههنتتألفتصميمه

هنيئبتواأنلهاتعرضواالذينكلحاللىأدمقصةعنتحدثتالتيموالاخد3الطينية

يعنبمالقصةفبىتطاب!كلجعلواطدالتوراةفبمالرافدينواديحضارةتأثيرخلالها

يمكنالاهرل!وهذاالراطينواديحضارةتراثهنالتصةهذهاتتبستقدالتوراةان

والتوواةالطيديةالرتمبينالتصةعناصرالنمتراكفان.التنصيلىهنولابدتعميمه

علىاللبواتتأثووصر؟الاشتراكهذاانوهيأخرىجهةهقاليهيلطرانيمكق

لكونوقد،وتل!راثهاالتوراةعلىالتاليرهذااثعكصئموهنالراندينواديحضارة

هصدرباالاصليةالتوراةلأنالحبمطروعنالتصة.وعلاصرهااستعال!تدالتوراة

المعلوهةالتقالطرشعنيكونتدوعداهمرهالحالثلكرارنانوعليه.والدبؤالحبم

للتوراةسابقةالراثدينواديحضارةانحيثالفالبوهذااللاححاليالساب!هن

الحالبهذاولدرؤوالثضخيمللتحريفتعرضتوتدوالدبوةالحبمهصدلا؟يكونوتد

العلموأثبتالكريمالقر%صذقهاأهورعنالإخبارحالاتفبىالدبؤل!ئيروهو

منخلحالالسانوانالفصلىثمواحدةكتلةكانالكوانهثلىحتيتتهاالحديث

للعصورالمعرفةحدودضمنالبدثمريالمتلىيتيعلىانيعم!انيمكنلااذ.طيق

أضا!ئموهنألبياءبهالط!قدالحتانمهانهلكنلمهاالحتاثقهنهالىالقل!يمة

هعتتداتعنتعبراسطورايةرواياتالىوتحولتوتضخيمأتحيرينأالبانمراليها

حقيقة(السلامعلطأدم.ادخصيةانالمتارنةهالفخلالىهنلجدوه!ذا.وثدية

هنالاسلاهيةجاعالررايةثمالتوراتيةا"الرواهحالطيئيةابرتملمحيل!ماتضائرت

لملابساتالتعرض!ونهنالحقيقةشهلتوضبحالصحيحةاللبويةوالسلةالقرأ

الروايةاندجدوكفلكوالفائد،الاعتبارحيثهنلهال!هـلخيهتيمةلاالتبمالقصة

وضحتوالما(السلامعليه)غ!ألمأسماءولاازمانولااعمارأتحلدلمالترأثية

يمةالالساليةتعليمفيلررباالتصة!هلتؤديبهاارتبطوهاوعلاصرهاالتصة

وأغفلتهاالاسلاهيةالروايةزكرتهاالتبمالعلاصروكلحياتهاصلاعواسبيابجوول

هم!التصةهنالفايةهعيلأسجمواضحأتلاليرأتائمكلكالتالتوراتيةالرواية

التبىالعلاصركلانثجدبيلما(السلامعلط)لالموالسجودوالملانكةالعميطان

عنتعبركاثتالطيليةالرتماوالتوراتيةالروايةولنكرتهاالاصملاهيةاةالروااغنلتها

لمالمكدكتيطهصملهمسلماعالسى.دترجمةلم!ضإرتهالدطهاسومرلمالدريهلمبارو151)

.85ص
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واخاطئةصو:يعطيكانئكرهالأنصددباورياليةالاسنلاهية(ابروا.ية.عصمة

اليا!باسنادهدكلشربيأاوكنر!أهنهوبأاوالحيةهدكللهاتيمةلااسطورية

كب!ا.عدؤأالةتعاليالاثمجرةهنا!هنأنمصيعددهاتد!ربئالرني.جلقأ

الترأثصوصانجدثا(السلامعنط)ألمخلحهوضمو3الىالاندلااذا

حتيتةحولىالعلماءوتد.اختلف.الجدةأسكدهتدتعاليالةبأنأوضحتقدالكريم

هذالسكنتمالىاللههيأهاالارضنبمجدةأمالخلد.؟جثة.هبىهلى،الجدةشه

المأوىجلةوهبى،السماءفبمالتبمهيأثها:تالىالعلماءجمهور؟الجديدالمخلوفى

جدةهبمبلىالفلدجنةيكنلمأنهاأخرووتالى.كثيرةوالسدةالترأهنوأدلتهم

وسكنوشرابطعامهنحاجاتةفيهالهوونرالارنمفيأدملابم!ءالةاعدما

هدبهبنووهبعباسبنوعبدالةكعببننغبكنهحكبىال!لىوهذا.،ولباس

عنالرأيهذاالترطببموذكر،المعارفا201نبمتتدهةابنواخم!رهعيلهبنوسنيان

ابن.ذكروكانلك.(الاعتتادنيأراءلهااسلاهيةفرقوهبم)ا301والقدريةالمعتر.لة

أدلةهنن!ك!ماطريفوهنالنريتينادلةوذكرالجلةحولى.العلماءخلاناالقيم

ابمادة)ألمهادةاصعادعلقالدليلىأين!:تولهمالإرضنبىالجلةبأنالتائلون

عليهلكمدليلىلاهماهذاالسمواتنوقاليخلتهبعدواصعا!هاأدمهدهاخل!الت!

ليمىالسمواتنوقهاانالمعليموهن.بهالهأخبرهالوازمهنلازمهوولااصلا

وتد.،)4.(الإرضهحلهوانماأدتنتدالذىالرائحةالمتفيرالإرضبمللطينبمكان

:تالللرازيثالل!رأيآثم!حتىوأدلتهمالنريقينوتعتبكم!بهفيالقيمابنأسهب

خم!مفيالتيمابنتالىانالي.التطعوعدمالجمبعلاهكانفييايتوتفالمسألة

لهكاننمنالطالنتيناقدامونهايةالنريتينهوتفهونهذا"النرش!لأ!لةثمكه

)..(.اليهالحاجةوقتنهذابهنليجدالمسألةتنيعلم.نضلى

تنسجمالترأنيةالنصيصانبلىالإرضنيالجلةلكونانتحتملىوالمسالة

بعل!ا.!مالأ6صالإثبهاء/ثصصاسماعبمالم.النداء:ابوكث!لمابن4الطر1152

203.ص1ج/ال!رألأحكامالباهعلم،ال!زطبياثطر:1531

السعادة.دارهفم!حهـ/751ءالدمععكلبكرابيبنمحمدعبدالد.ابو/التممابن541)

.ءررب!-/العلمهةالكتبدار27/صالارال!/العلملاكةط!ر

.صى/مالمععاوللممنم!حلمالدمث!كلبكرابيبنهحمدلمال!يمابنالطر:1551

4؟-32.ص
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وتآفي3و!!لأمنعمأتتعاليتولهتأهلنافلو،الرأيهذاهحدلالتها

الئصنا،،)7.(نبلا*رمحنمنأيبتك!واللهتعادأ،1561،وتولهاعرى3ر!ن!صك!

نبمالجنةهن!كاثتواذا.وجودههراحلىجممعنيبالإرضالائممنانأرتباطالىيمنمير

فيهاأدمالةاسكنا"لتيالإرضجدةالىالتوراةتطرقتلقد.لكونأينالارض

نصالتولىهذا"الارضنبمجدةأدمجنةانكثيرابنذكروتد،عدنجنةوسميت

"ا801.الكتابأهلىبايديالتيالتوراة

أعد!هالذيالتترسنيالتوراةنيالمذكوةعددأجنةحوليدلكوكمىيىدذكر

علهايقوليطوالىسنينأبحثهاستنرقوتدالتقررهذانبمأئبتهائنيثد3الىوتيلى

مبلةلههماالتديمالعهدنيوردهاكل!راسةنيعاهأوئلاثينأرلعةتضيتلتد"

دتي!.عملبمبتحزهمنمنوعةالدراسةوهذهالبرينطاميمنمملهاالتيولالاتطاربالري

بهند!مممةاختصإصيهذاعلىساعدنيوالذي(3والعرامصريعني)الاتطارلتلك

وردالتبمالحوادث".يذثرعدنجنةوحولى")9.(العاهيةباللنةالجيدةوهعرنتيالري

.بالاهطارسماؤهاتجودلاارضنيوتعتالدمموينسفرهنالاولىالنصولىنيذكرها

أانجدأالمظثوننمن.العالمفبمالمتمدنةالبلاداتدموهماوالعرافىهصركانتولما

بلادهناليهانزحتانماالتطزينهذيناستوطنتالتبمالاتوامأتدملكون

النراتنهرسننوات.دراسهثلاثهدةالعرافىنبماتاهتيأثناءاستهدفت")016العرب

المياهوصولتأهينيمكنالتبمالجنةهكانهعرنجةالىلأصلىهصبهالىم!بعههن

المدطقةفيلجدل!الهليفظهرالسنةمنشهرأعمنعرالاثنيخلالىاليهاالصيحية

الاراضيسوىالمذكورةالمنمروطفيهتتونرانيمكنهكانهيتجلوبالؤاشة

اهـلموهنىيئةبجوارالداصريةجدوب،الخلمجتربالاهوارهنطتة-نبمالمستصلحة

هلينةغئاءحديتةالجنةهفهوكانت"..السوهررسن)61(عدنكانتحيثالتديمة

55.لمطهص!15618

.17ل!لمس!8(57)

.17صالالبياءقصص/الفداهابوكث!لمابنأ581

الهام!مي/محمدد.تعريبلمالارلنثهرعبورالىعدنجلةمنلمس!طم/و!لككمى951)

.9291صمدةبعدادا./صالمتدمة

.8ص،لثصهالمصدد016)

؟لأ.ص/.منو4يلكصلم؟16ا
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باشجارهلينةإنهاكماالحياةينمجرهذايوبلاحتىيعتبريزاللاالذي.بالنخلى

منيئبتانويلكوكمىحاولىلقد.ئمرها)62(اكلحرمالتبمالمعرفةأشجارالكر3

هبمالإسلامبىالمنهوبمفبىأدمجنةاوالتوراةهفصمنيعدنجنةانهذابحثهخلال

وهيأوالاينمجارالئمارأنواعنيهاالالهيةالعنايةونرتالنراتينماطىءعلىمنطتة

صالحةبينةلدكونالاسبابهذهوتظافرتدانمآوهاةهداخيآظرونأسبحانهالة

تجمعماتأولىلكوينفبمانطلقحيثالبمنمريالجدمىبدايةأوانساناوللعيمنى

حضايىلة.

المكتمفمنةالزراعيةالقرىأتدموهي)جرهوهوتحنبمنخاولاتعلىعئروتد"

نا0وهاهة)63(عديدةتساوفىتتئيرالخاهسةالطبقةوهنذ(3العراشمالىفي

الدينيةالرواياتعنهتتطدثالذيالعصربدايةأوالارلىالانسانظهورعلىالتعرف

الاديانوعلماءالطبيعةعلماءاجمعولكنسهلأأهرأليسالسلامعليهأدمعصروهو

الانسافيالنو3يمدكلالانساننيهظهرههمحدثبجودالايمانضرورةعلى

الطرنينأراءتتبلضرورةالىيدعووهذا.التفاصيلىحولىالخلافولكن،الحالبم

دليلىيوجدولا،الدينبمالنصيطرحهااهوروانكاروالتهكمالمكذيبالىاللجؤو-

هنأولى.ظهرأيننعرفلسناابقولهذلكالىلنتونذهبكما،صحتهاعدمعلى

هساحةفييظهرلنمانههنهتثدونولكنناالباثمريلنوعناكممكلعليهالتعرفيمكن

ائبتتلتد.")64(عدنجنةهناكلكنلمأخريولعبارةالمعإلمهحددةصفيرة

والمكت!نمناتالجرولوجيةوالدراساتومتابعتهاالحضاراتبم!ريخالمختصةالبحوث

ناهعالاسمهذاعليهواطلق"البمنمريالجدمىههدهوالراندينواديانالإثاهـلة

عديدةبعصورالواديهذايدكونانتبلىالتقدمحظأ!هنوأصابعالنىالانسان

العصرالىتعودالتبموالاسلحةالا!واتبعضعلىيعثر.خمدالباحثانهنويالرغم

الا،الاردنوغورالفراتحوضبينالممتدةالصحراويةالهضبةنبمالتديمالحجرممط

نينتتبعانيمكنناالتبمالبتاعهنالوإدمم!انسهذااذ،للررباهاالت!ممميةلهذهان

.11ص،ثفسهالمصلر1162

138..صالتار-لمتبلماعصورالجادرلمطيدهحتقيد.لمالدبا!63()

/القاهرةلم42ص؟ج/نخرياحمدد.ترجمةالحضارةشجرةلمرالفد./لنتون(64)

..تد
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تاهـلخعننبحثونحنولكننا")65(.الحاليةحضاوتناأصولىالسحدولل!هـلخه

هربروضف"وتد،صيوانيتهحيث!!لاالساثيتهحيثهنعنهئبحثالاثسان

الحريةنكرةتطووبأنهكنتونشه.وتهذلد"البثممربم!الجلستربيةانهعلىريخالد!

هعيتطابقالمنهوبموهذا.")66(العالملروعذاتاهتدادبانههيجلىوعرفه.وارتتاؤها

الانسانوطالبالعبرةعلىحانظالذمم!هـلخيالل!الحدث.سردنيالترأاهدانا

بالتضيةارتباطهخلالىهنالدثعلىاالضوءوسلطوهصانرهاالاهماحوالباعتباو

تعمىلا؟!أبالتاهـلخيتعطلاالذيالعدكلالقرأنوهاجمالترإناليهايد!كوالتي

عنتحدثناروايةالطبربماذكرلقد.،)67(الهـررلىثيسبضوص*!ر

واجتمعتعليهاللهصلواتهاتوصيتهآلمكت!لما":يلبمكماألمهوتلحطات

فبمواخوتهوينميتالملائكةفتبرتهالرحمنص!بكانانهاجلىهنالملانكةعليه

")68(.الإرضفبمكانتتريةاوا،هيتريةعندالنردرشهمنعارق

أدمان"كعببنأببىعنحطيثألروياحمدالاهإمبنعبدالة"عنروايةوفي

فذهبوا:تالالجنةثماوهنأشتهبمأني!نبم:.أيلبنيهتالىالموتحضر؟لما

والمساحبىالننوسوهبهم،وحلوطهاكنانهوه!همالملانكةناستتبلتهم،لهيطلبون

هريضأبونا:تالوا؟تطلبونوهاترلجرنماأدمبنييا:لهمنتالوا،والمكاكل

رأتهمفلمافجامحوا.أب!كمتضىفتدارجعوا:لهمنتالواالجنةثمارهنوألنمتهى

بيدبمنخلي،تبلكهنأتيتانمافانيعنبم)اليك:فقالى،بأدمنلانتعرنتهمحواء

وصلوا،ولحدو؟لهحنرواحلطو؟وكنلوهو!نسلوهنقبضوهجلىعزرلبمهلانكةولين

هذهممرأدمبدبميا:تالوائم،عليهحثواثمتلبرهفيفوضعوهتبرهأدخولهثمعليه

التبىالجدةانعلىالاستدلالىفيهذاأبيحديثالتيمابنفكروتد."ا96(.سندكم

/15ص/عبدالباتياحمدتمركبالحضار3مهدالران!ونادي/س!لروثارد/طي651)

.د.تالمثدىمحتبة

65.ص2جلمالنربيةالحضا:تد!وراردالد/دبلدبرلم(66)

.46لمأيةالحبمسورة1167

تداتض.طلروا!ة915ص؟ج/الملوكالرسلىم!ر!خهـلم031برورتابنلمالطبري681)

الفهم.للتبولىاقرب"كعببنابيروا!ة.بالعمخطمناولىالر!ىان

صعحد!.اسلادهلهبال56ص/الانبياءتال!لماسماعيلىاللداءابو"كئ!/ابن(196
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.107،هدهاالنمتهاهالذيالئمرلتطففدبوااولالهلانالارضفيهيأدمنيهاأسكن

أوضجتحيثءألمبعدالسكاثيةالتجمعاتتمفمكيلىبداياتلناتوضحالمرويةوالإثار

أدم.بعصرهتصلةالإوضفبمكانتتريةاولىالإحا!يث

كروالتبمنبويةوأحاديثترإنيةأياتنيال!صوصعدهاتحدثتالتيأدمجدة

وت!مملسلالمنطق؟السماءفياو؟الارضنيهبمهلىحولهاالاختلافالعلماء

هعالخلققصةتتسقلكيالإوضثبىالجنةضهبوجودالتولىهنيمدعلاالاحداث

علىيصعبنجوةاوئفرةلكوفينبمتجدلاهتماسكأنهمأنتمنعكلعداصرهاجسع

استيعابها.العم!

هيأها.التبمجنتهوأسكلهثبوتهنبمورفعهوكرههالةاصطناهالرسولىاللببم2لم

المنعيطاناستدلاجانوسد.والابتلاءالاهتحانهراحلهنهرحلةاولىلكونلكبمله

ارضالىالجلةضههنالةاخرجهالربتعاليمهخالنةلهوزرلنالكريمالمخلو9هذا

هنالطيبوتمييزلإبتلاعهللاثسانالةأراورهماوالشكاءوالتعبالمعاثاةهننيها

هلى!الخلودبنكرةالربهخالنةلإدمالمنميطانفلنوتد.البلأممرهعادنهنالخبيث

عنورسحثالخلدجدةفبمجموننكيف"لللى.لاوهلكالخلديفمجرةعلىأدلك

ويخافهالموبئيعرفكانالسلامعليهأدمانل!دالترأنيالنصهذاوان؟خلود

ألمهعاناةعنيعبربالخلودلهابليمىاغراءفكاناهاهههوتحالاتين!اهدتدورلما

أرالطالحكمةجدبةارضباتجاهعكسيةهجرةهوأدماخراجنكان.السلامعليه

الكعبةدعلبىأنأدمأهرال!هان!النببمدنهرويأثرونبىهكةفكانت،تعالىالة

تقحيتالارضانأخروحديث.)؟17الملائكةتطتكماحولهاويطتمحةني

.الإرضهركزفهبمالاوضلكويربدأ..وهنهاالقرىامتسمىلنلكنهي.هكة)72(

يسببولاهنطتيةفكرةالراندينواديفيجدتهفبمألمجودنكرةقبولىان

وتدقرأثيةأياتهعافياوأحاديثننول!تيقةصحيحةلصوضمعتعارضايتبنيها

جنةنكرةيص!انهيعتتداسطوافيختملنكلعلىرتيمعلىالراندينواديفبمعثر

.91ص/السعالةمنم!علمالتمابن:الطر(07)

اجبالملالور/التنس!فبمالملأثوراللرهـ/119تاللمنجلالىلمالسمصي:اثطر711)

.8391بم!تالفكردار/913ص

.263صج؟لمالترالأحكامالجامعلمالترطبي:ال!ر1172

-35-

http://kotob.has.it



التناعةيعززوهذا)ول(الاغراءختم"بأسمالبريطاثبمنيحاليآوهحنطألم

الراندين،ارضعلىولدايتهاالدينيةالتصةهحالراندينواديحضارةبجن!رتداخلى

تعززهأهرهكةنحوواتجاههالخطينةبعدالجنةهنههنأدمإخراجكانثموهن

الطبيعبمالاستنتاجهحيتعارضلاوكن!لك،هسلمينعلماءوأراءكئيرةأحاليث

هعلوهاتوهناك،ينميتهولإدمالانبياءأتربحولىرواياتورتولقد.والمدطتي

الةان"فرأيحديلةهنهابممحتهاالجزمثستطيحلاهكيلةوأحاديثحولهضنيلة

ابنرواههاوهنها.صحيفةخممممين.فميتعلى،صحفوأولعصيةهانةأثزلى

خممممينعليةوآنرلىنبيأكانلنعيتان*هرنوعأأيضأذرأبيعنصحيحهنبىحبان

هستتاةأوكلهاهعظمهاالتاويخعلماء!ريهاأخبارورتشيتويعد،")75(صحينة

نبىكثيرابنويذكرهاننيهاأوتصديتهاالىسبيلىولاالنرسوأخبارالكم!بأهلىمن

ا!رأننيذكرهوردنتدأ!رشىاها0النمب)75(هروجفبموالمسعوديالالبياءتصص

مكانآور!عناهنبيأصيقآكانانهاثريسم!!يوا!رأتعالىتولهنبم

تزعموالصابنة،اخنوغولا!رلمىاسموتيلىوهكانهعصرهنبىواخدكف.،1*اع!

!ظورتهةتعالىتولهالى-إلفعارة")*(عطاردهوهمىوهعنى،هرهمسهوانه

اخدوتد،ببابلىولدا!رشىإن):العلماءبعض-يتالىالسماءالىرنعهاي،ب

أدمبنبمهنالمفسدينفنهىالنبوةالةأتاهكبرولماأدمبنشيثبعلمعمرهاولىنبم

اتباعهنأهرغنيرجموخالنهقليلىنفرناطاعهولنعيثأدمينعريعةهخالفتهمعن

حتىنخرجوا،غير؟الةرزتناهاجرنااذا:بابلىفتالىلهمتركعلدطمفدهسبالهجرة

.")78(المدنتمدينتواعدرسمهنأولىوهو،وسبحال!هندعاالنيلىورأىهصروصلوا

طهص!ليم!نعلماع!ممىد.ترجمةحضارتهافلوثهاسوهر/انلديهبارو/اثطر:1731

.7891بضدادلم،85ص/الدحمر!تي

.-58لإهصالالبياءلمقصصالفداء/ابو"كثيو/ابق4اثطر1174

الحصينبقعليالحسنابو/المسميدي58صالإنبياء/قصص/كثىابناثطر:1175

الالينهحييتحقي!/بعلماها38ص1جالبوهر/!معالقالنبهر!ج/346ت

عبدالحميد.

.56/57أ!ةمريمس!6(176

93.ص1ج/الن!بمر!ج/السعودي(77)

.236صالالبياء/اللبوة/عليهحمد/الصابولي178)
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نيمكنالرواياتهنهصحتواذا،بالمكما917خطهناولإدرشبأنرواياتورتوتد

اعطمتعتبرحيثكاللنةالكتابةانوالحقيتة.بةالكد3بدايةعصرالرشىعصرعد

تعودالتارحم!نجربع!رتتعلقوثانقوأتلم.الاثسانواكتسبهتعلمهاللفةبعدحث

هانبىالتد!ريجبمالتطورا!دطثالاثريالتدتيبأطهروتد"السوهريالبتمحالى

!ا)الديلبموالمعمارالكتابة:السوهريةالمدينةهنهتيزتينبلاحيتينيتعلق

.(الكتابيةالإشاراتاي)الرهوؤ)018اختراعكانالخلاقوالعملى(بالهيكلالمتعلق

نمننيالعالتةالاشعكالياتوحلىالحضاريالدكوننجررلمعرنةهحاولةايان

المحاولةهذهتعتبر،الرافدينواديحضارةجنكلاوالبدايةدقطةحولىالباحثين

أمم!أوسوهريي01سئلىان":ذكرأحد..إبباحثينانالحالىوصلىحتىهلهاهي!وس

ونكر.")181(هكذاثمنمأتانها):بساطةبكليجيبنلعلهحضارتههيلادعن!دي

الصل!نيالحضارةأصبحتكيفهسألةنتناول"لق:بتولهظكنرلكنوربئ

هوضحنبمويقولى.السؤالىهذاعناكيدآجوابأهناكاناعتتدل!لأثنبم؟همكنة

.")82(عليهالاجابةتستخيلىالسؤالىهنايعتبرانالمؤرخعلىانهاعتقد:أخر

هنهمالىنخلصلهاالعلماءوتنمععيرات.والحديثيةالترأنيةلللصيصطبتآ

تعالىتولهالىاستنادأالمخلوقأدمالىالخالقالةهنحهاالتيالمعرنجةحولى

التيالإسماءهبموها؟أدمتعلمهالذالعلمهوها،()83(!يلأ!ءلمو!ة

فيالمضغوطةالمعلوهاتانبلى.والسرنةالتحليلىسهلةليستالمسألة؟تعلمها

التبمالعلميةوالطكات.والاشعداداتالسرنيهللاسمىرمزالىتحولهالكادالدص

الكاهدةالطاتاتهنالجديدالكاننهذاؤهبنتد".لإدموتعالىسبحانهالةه!حها

،حاهاتوكنوز،طاتاتتوىهنالارضضهفيهاكناءالمدخرة.والاستعدادات

علىالتد!رةسراللهأودعهوتد،الالهيةالممث!ينةيحتقهاالخنيةالتوىهنووهب

اسحافى.ابنعنرواية235صالاثبطء/اللبىة/عليصمد/الصابولياث!ر:1917

77.ص1ج/البدهـةد،5لماردالدلمتو!لبي(108

دار/492صلمالخوريلطنيترجمةالحضاؤثحمعؤلمبيمىاجوانلمديد:الطر1181

.8891بندادالثتافيةالح!وو

لم-ريميخانيلىترجمةالالطىالث!رفىفيالحممارةنجر/!ري/!راثك!ر1821

9-13.ص
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علىالانسانحياةنبمكبويتيمةذاتضرةوهبم،للمسمياتبالاسماءالرهز

يملكهالاالتد!رةوهذه،الكلامعلىالقد!وةالإنسانتعالىالةاعطىلتد.الاوض)84(

هيهنهوالتخاطبالاتصالىوسيلةنكانت.الحيةالمخلوتاتهنالإندممانغير

الاجتماعيةالصفةبدايةوهلالتهجتمعهأنرادهعالإنسانرلطفبمالاولىالسب

بينالصنمدقىكالعاهلىاللنةوكانت،الخيواناتباتبىعنالإنسانبهاؤيمد3التي

ئمالحضاراتفىيناءهدنيئهجتمعاتإتاهةبئلتعذولولاهاوهكانزهانكلفيالبمتمر

هناللههنحهبماالانساناستطاعفقدالكتابةهتقد!مةكخطوةالتد!رةهنهللت

الىطووهاكتابيهبصورالاصواتالىيرهزانللاستخلافأه!ولماللترتبماشحداد

للسلوكالانئرولولوجيئوالدراساتالإثاويةللبحوثواستنادآالكتابةنكاثتحرت

التداهى3العراسكانوهمالسوهررسنانالىالعلماءتوصلىنتدللالنممانالاجتماعي

نانستطيحطينيةرتملنمكلعلىوجدتوئانقالىواستنادأ.الكتابةابتدعهناولى

هايرويذكر.العظيمالانجازهذاالىغيرهمسبتواتدالقداهىالعراتيينبانثتولى

ولكنهمساهيغيرجنمسوهمبالسوهررسنيدعونتوبميمممكنفاكانسوهرارض*بأن

نظاهأيممككونوكانوا(الساهيين)با!ديينواهتزجواالارضهدفعلىجدوا

نواةوكونواالنواتنهرحوضفنناستوطنواوتد،هتطووةوثتافةأخرىوفنونأللكد!بة

ئمرطبةوهبمطينيةالواععلىيكتبونالسوهررنهوم!ءكانوتد.")08(الحضارة

الالواحت!ئمبهكألواعبهايحتفظثموهنأياملعدةالدثممدسألنمعهعلىتجفف

دينيةونصوصهلكيةوهراسلاتخطاباتتتضمنالالؤاعهنهوكانتالخينعبية

ناالعلماءاستطاعوتد.م.33...تبلىاستعمالهايفعاعوتد،تجارلةرمعاهلات

علىابكلماتكتبكانتطاذالصوريةالكتابةهنالسوهويال!تابةنطامتطوريتابعوا

الكلمة.معنىالىترهؤرمزيةالنماراتالىتطورتنمالمعنىعنتعبرصورلتمكل

بدايةولتبقى.!"4!هء14الموسوهةالفكرة)او(اليفكرةبرسم)عنهايعبروالتي

وانهمالرافدينأرضعلىبدأتإنهاالغؤكدولكن،"إ86(التارلخجهولةالكتابة

.118591طبمروتالشروقدار/57-56ص1جلمالترأنطلالىفي/سيد/قطب841)

/3"صس"نانلا!7مة!!لىفى"!ء83ل!نلألم+ه"3".403*!!ه،ى3ول191له4!!(08)

2-.3!

.حص!.ك!!34حأل!ولل!ةناممولمة4ل!كلدلل!كن!/+5،45ح!،،!ءثع؟ولا*ه!43.4."861)

/43ث!لاهول!45*!لأهة"!م!ى3ولكوأ.7
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فخر!ىاحمدالدكتورانالانلكعلىالمو!نجينبينولاخلانه،النيلىواديالينعكوها

وندئعأتالسوهريةالكتابةعنهصرهستمكةفيبةالكد3بأنالد!ثيرويوكده!ايدنبم

التاثيرعلىدليلىأتوىان*يتولىتوينببمو!نعنها)187.وهسلدحمةلهاهوأزرلة

وهاالسوهريةالكتابةعكمىالمفاجىءظهورهاهوالمصريةبةالكل!علىالسوهري

يدثعيرهننرد!ليكأتوىوهذا.الصوريةالسابقةهنلخريجبمتطورهنعنهاعرفناه

المصريةالمدنيةولادةالىأتالتيالعواهلىأحدكانالسوهريالتلاليرانالى

بصورةنج!وهماهعرنةالىسبيلىلاستدانأهرانوالكتابةاللنةان.النرعوثية)ول(

اللههنبتعليمايتوتينيةاللغةانالىالمسلمينالعلماءبعضن!بوتد!قيتة

في!هيرلموربئإدأأالكريمالقرأننبمجاءنتدبةالكد3وكنلك.والهام

ثطقوهبمالقراع!بينربطالترأفيالنصهذا،(198(وللمطيهه!ن!ه!ي

السلامعليهأدمكانواذاتعالىاللهمنهصد!هاوجعلبالمكمبةوالكل!اللفةعنيعبر

حتىالتابليةهنهتطوتالاشعياءبأسماءالنطقعليالتابليةتعالىالةعلمهتد

الفكرةووسمالكتابةالىلنمليثبعدالسلامعليها!ريمىعصرالىوصلت

الىبابلىهنهاجرالسلامعليهأ!رشىبأتن!كررواياتورتوتدا(4)ه"ث!مه

أسلوبندكلالذيهوالسلامعليهالريمىيكونانالمستبعد.هنوليمى،09(صز

بينهابلادهنهستوليةهصرنيأسطوانيهأخ!مجتوتدهصر.اليبةالكد3

الكعابةانورسد!و.هصرالى3العراهنال!م!بةانتتالىعلىهادعيكدليلىا191النهرين

نصوودنقد،.مفىا5التربحدودالسلامعليههوسىعصرحتىبتيتالالواععلى

*احوأتأهوسىعنحكايةتعالىتولهوهوالحقيتةهن!هيذكرا!ريمالترأنني

"ا29(.ورحمةهل!ين!ضي!ي

.41صالمقدمةباترلمطهترجمةسوهرالواحلمصاهونيلكريمرلمانطر:187)

83.ص1ج/الب!م!ر!ةتاهـلخارثولد//تويلأبي(88)

.3/4/5لمالعلقسورة1918

236.صللصابولبمالاثبياءاللبوةعن26صالاثبياء/قصصال!جار/اثطر:(09)

.301صلمالادثىالشرقفيالحضارةفجرلمهلري/فرانكنوربئ1191

.154أيةالاعرافسورة(129
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أه"8ثمةيىهملابيامممة

الروايةذكرتوقدالانسانيةبالحياةوارثباطهاالملابمىذكرأدمقصةنبىورد

بأنانطباعأيعطيالذبم!الاهراللباسبنخوزوجهأدمأغرىإبلي!ىإنالقرأنية

العورةتسترالتيبالملابمىهرتبطةعليهاالإنمممانالةفطرالتبمالاسلاهيةالفطرة

.المكرمالانسانمظاهرهنمظهرالملابدسانالترأنيةالروايةوضحتوقد

الراندينواديحضارةنيبالملابمىالانسانارتباطتؤكدوصورأثاروجدتوتد

أتدموفبمالملابسيرتديوهو(السوهريون)التديمالعراتيالانسانوجدحيئط

ويتولىالعورةوستربالملأبمىالانسانارتباط!دتالتديمللانسانونتوشصور

القديمةالإثارعلىصورهموجدلأهوعنهملديناهاوجل"ال!مموهريينحولىبر!ممتد

فبمعريولعهبوه!نذ.الخشنالصوناهن(تنورات)نقبوعلدطمالرؤوسهحلوتبم

سيكلىذكروكذلك،(،)39(الحجريةالإدواتيستعملونلايؤالونكانواحينالتدم

بتنولياتيلتفونرؤوسهمحالتيانهمهناكئرعنهملانعرنا"السوهريون

ولكن،الملابسيرتدونكانواالتدهاءانالاثاريةالبحوثنتائجحمممب.)59(صوفية

ولينبينهاوربطالقضيةلهذهتصدكلالكريمالقرأن؟الملابمىيلبمىالانسانبدأهتى

المنميطانكان.بوجيالسوءةانكشاتانكذلكالترأنعرضوقدالةهعالإنسانحالى

وزوجهأ3اكلعندهاالاولىوالخطيئةالعوةوستراللباستضيةبينالترأنرلطوتد

تعاليتالى،الحضاريالاستخلافاهظاهرهنهظهرالملابمىكانتولذلكالمنمجرةهن

منعليهمايفصفانوطفقاسعوءا،يهمالهمابلت!دةثالاللمابنرور!دلاهما)

العورةسترعلىهجبولةالانساننطرةبأنيعلمناالنصهذا،()59(000الجنةور!

فراحا"انكمنمنتتدسوءاتهنيملكانبماولنمعراأحساالمعصيةبعدفانهما

الورقهذاويضعان(يخصفان)بعضنبمبعضهويمنعبكانهالجنةورقهن"يجمعان

الانسانيخجلىالتيالجسديةالعوراتبأنهايوحبمهما،سوأتهماعليالمدثمبك

")69(.تعر!اهنفطرة

81.ص/قربانداوترجمة،التليمةالعصور/هدريجا!سى4.براستدلم3191

.س!.م!7مة3أ6ل!لان!+ه34أه4ول،!ءف!ا"*4.".م!(49!

22.:الاعراتسوؤ(59)

9126.ص3ج/القرأطلالىفبمسيدلم/تطب691)
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ورشعأكمسويوار!رلبامآعليكمأنزبنالدألمبنج،أأخرترإفيما!بم

الثيطانيفععنكملاألمبني!"يذكرونلعل!اللهيليمنلك!يرثللد!كوىولباس

ولبيلههويرالمانهسوءييليريهمالباسيعنهما!الح!ةمنابيكمأ!بمكما

القرإفيالنص،()79(!منونلاشينأولماءالفعياطين!علناانالاقىونهم!مثمن

عنهميزآمكربأخلقهالانممانخلقعندهااللهبأنيعلقحيناللبمى!تبلىلاواضح

الاصلىوكانالإنسانلهافيأالتبمالوظينةطبيعةهعتتنقالنطرةنكانتالحيوان

الانسانيميلىولاحيوانيةنطرةالعريان"ابعريهووالاثحرافالعورةستروالبداية

هوجمالاالعريرذلةوانالانسانهرتبةهنادنىهرتبةالييرلكصوهو.ال!اليه

المناطقهذهالىبحضارتيل!خلىحينوالاسلام.قطعأالبمثمريالنرقفيالمكاس

التيالصوربانيتينعلىنحنولذلك،8391المرإاكتساءالحضارةهطاهراولىيكون

تأثيرهنكانانماعوراتهميدممترونوهموهخلناتهمالسوهررلدنحنر!اتنيجل!ت

للانسانالحضارلةألوظينةباالاهرهذاكذلكلناوي!جمدالاببياءول!ع!واتالنبوات

وظينةيؤديلكبماللهارادةهعالكاننهذاواتسافىالربانيالدكريممصد!باكان

عندهاالمنميطانب!غراءكانالحيواضبنحوالبمنعريةارتدادوانالإرض.مملىالخلافة

والتخليا!يوانيةالبيولوجيةالوظيفةنحوالانمكاسلهمورغبالانسانلباسنغ

ارتباطأهرتبطينوالوثنيةالعريفكانألتقوىلباسلإرتداءالرفىجيةالوطيفةعن

ناالإثارلةالدراساتأئبتتوتد.الحضارةهظاهرهنوالتقوىالحياءوكانوئيتأ

هلابسهاننبمريبولا)الملابمىاوتدىتدالحجريةالعصورفبمالعاكلالإدسان

الحجارةهنكانتاوعيتهوانالمنسوجاتهنلاالنباتاتواليافالجلودهنكالت

()99(.والمعادنالنخارلاهنوالمظام

بالسماءهرتبطانمم!افيحضاريبناءثحوالاولىالانطلاتةكاثتألمثبوةان

حوله.التيالميبمداتتممعخيرنحوالانطلاقللانمعانأل!حتالتبمالبدايةوكاثت

رحلةبدأثوهتىالواعبمالانسانأصلهعرفةعنعاجزالحداولالملمكانواذا

الذيألكريمالقرأفبىالانسانأصلىعنالاجابةثحدف!ثلاالارضعلىجوله

نبمالربانبمالاعلانمنذالبدايةكانتلتد.خلنهمنولايديهبينمنالباطلىيلاليهلا

.27-26.:.الاهرا!س!918ل!ا

1275.ص3جلمالقواطلالىنيسيد//تطب8191

.14صلمالحبرا!ةالعصورفيالعربيالطنلمتقيد.لمالدبا19914
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لأرضكلط!انيووكأربئت!ةالالساناستخلافعنالاعلىالملا

للبناءالصحيحالاساسىالكريمالقرأنوضحالإستخلافوبعد!()..؟(.،

هنالمستمدةالحضارةهبمالحتيتيةوالتيمالحتيتيةالحضارةانو!دالحضاري

صضاصا!ةبسلابمالارضعلىالانسانهسيرةلضمانإلسماءتعاليم

كدرواوفينيحزنونولاهمعليهم*صوفهصيتبح!منط!خماإئينكم!اما

الاطاأس!نبوةاذأ(11.؟(.!لهون!يهاهمفارصأععحليأولدكبايحماوكلبوا

هحللانسانالاولقالتجربةكانتالارضوعلى.المتفردالكاننلهذاالاثصالي

وكاشه.والرسلالانبياءخلالىهنالسماءترعاهاالمسيرةواستمرتالمممماء

تطويرنحوالطلأفىنتاطتمئلالانسانعليهائطرالتيللنطرةالطبيعيةالاستجابات

نحوتتطورالحياةكانتيخهاللهأوجدهااستعداداتهنالانسانيملكولماالواتح

نيهايعيمنىالتبمالبيئةتمل!التي.عليهاوهاللاوضالإهئلوالتنممخيرالاستفلالى

تمم!والتبمالارضعلىالانسانخطاها.التبىالخطواتأوليكائتلتدالانسان

.حياة-.الاوليالمرحلةيمدكلكانالذيبالصيدعنهاعبرحولهلتسخيرهااستعدا!ه

تطو!بئئمنتسهعنوالدناعللصيدوسانلهوطورعتلهاستخدمالذيالانسا.ن

تطوربئثبئوالماعزكالفنمالحيواناتتلجينثمالارضوتسخيرالزراعةثحونعالياته

وغيربا.النخارلاتصناعةالى

علقعطيمبدررللتيامتوهلهالإدسانبهااهم!زالتيالخلعطبقعةكالتلتد

لعلىعلنيدةدقاطفيالمخلوتاتباتيعنالمخلوفىهذاالخال!ه!وتد.الارض

اهم!زتفتد(البارولجي!الحيوالبملككلي!هفبمالحيواناتعناخم!فهابممطها

الدقريالعمودوثمعكلالجمجمةبكبرحجمالحيوالاتباتبمعنالاولياللحطاتملذ

باطقفيالتتوشوكنلكالاخريالحيواناتعطامعنتختلفكلهاعطاههحتيبل

اودغهأوهلكاتهبطاثاىالالصاناهم!زئم.القدهينعليللممنمبميبماهلهالذيالقلم

مقعلهاوماالارضعلىبلسياورالاولىالخطنبميتنزلأنمكئتهنيهالخال!

!لثئيخببحالالسانبهازاهد3التبمالوصميلةاللغةهبمالطاتاتثاولجودات

ا.لتيإلفم!بةالقاللئهتطوبئثم.الحيداللاط!الح!انبكوثهالحيوالا!-.وتفرد

..الاثسانلعم!رال!ابداعيعملىعنتعبر

.3.البعر88اسور10018

38-93.الب!ر88أس!11018
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ذلكالعلمائبتكماالد!ماغغيروهوالوعبمأوالعدكلهووأرتاهاهتيازأهمولعلى

و*!رال!عمعءص!ي!!أالفؤادالكريمالترأ3.وسماهالانسانجوهرهو

يعقلونلهـاللوب!تكون*رضيري!عيرواأللمأالتلبوسماه،،)2.؟(و*!م!ة

ولهاللانساناللههنحهاالتبمالطاتةوهوبذاتهوعيهالانمممان.تلبةا)3.؟(!

.ألإرضهقدراتعلىالسيطرةنبىتمكينآادويزليتابلياتهيطورانالانساناسمتطاع

لانعاجزأيقتتطورهنبلفههاعلىالعبميزالىلاالانسانهيزبئالتيالطاتاتهنه

تفممميريوجدلافاللنة.الانسانعالمالىهاوطهولكوينهاوكينيةلهاتنسيرأيجد

االامعماءلمو!ةأساسهادناوضحالكريمالترأنودكنبهاالاثساندتميزعدمبم

الكتابةاليابداعهنبميصلىأنالانساناستطاعكيفرح!الل!يجهلى.،51.؟(س

ي!ع!ةهعلوهاتهلتطويرالانسانيملكهاسشدادبأنهالناوضحالكريموالقرإن

ده)001(....يعممالملأسنان!

لموتعالىسبحاثهالةولكنالسنينبمرصورباوتعتتالحياةتطوبئلتد

أتلمالبرافىارضوينمهلت،(61.؟افيطض*أتصوانأالاثسانيترك

تمككههنالإرضهجتمعاتكلالتديمالعراتيالمهتمحوسبقوالخضاراتالمددياتا

والبدنية":(والفراتجلة)الاثهارهياهعليوالسيطرةالطبيعةترويضهن

ايضأوهبم.بهاتتعلقوئائقنملكالتيالاهكيميةالمدثياتاتلمهبمالسومرية

والتبمالمدثيةتبلىماهجتمعاتاوهجتمحعنتطوبئانهاا!وكدمنالتبمالحيدة

ايحاءنتيجةلكنولمبلى.ن!لكتبلىتائمآكانبأنبهاينمبيههجتمعايعنتئم!لم

ما.وأصداءاثعكاساتلناالم!وهررنحنطلقد.،)7.؟االنبمهذاهنهجتمعايهن

8هادهنهكونأ"يغرجصمأللالممانانتتولطراساىتحل!لاىهدال!).423تباركس!ةا؟.2)

داول()38بالهالةتسمىماهيهضيلةاطهرتهاخاصةادهةتصوورها"بواسطة.اكن

لمجمالىيحيىسمير.دلمالعبيبالشلوورنلكالالممانكتابالطر10ال!بمربزها

.41ص

.46:االححسورة(1301

...31/البقرةسورة(؟.4)

،.،.ص.ه-4:العل!سورة(1501

.424ثاطرسورة(1601

77.صصلألمالبعمركةتاتأرثوبدلم/اتولبي7101
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علىساعدقناالتبمالوثانقاعطمهنشدالتبمالطينيةالرتمخلالىهنر5الم!قبلى

التذيمالإدسانهعتتداتوعلىالتديمةالمجتمعاتحياةطبيعةعلىالتعرف

اللأقاطرلطفيالدجاععلىالسوهررسنهخلفاتساعدتنالتد.كنلكتنكير؟وهستوى

هنوالمخلناتالإثارهنهتحليلىخلالىهنواستطعناالتديمر!الد3نبمالفاهضة

بخاصةغامضةكاثتالتياللتاطهنكثيرحولىهترابطةه!طتيةتصوراتايجاد

والاينعكالياتالقديمالتارح!لنتراتتعرضتالتبمالكريمالثرأنبدصدصيتفلقنيما

العهدوروايةالطينيةالرقمورواياتالكريمالقرإنرواياتبينالمتارنةهنالمتولدة

.(التوراة)الت!يم

الحاجةفكانت.والاثارالتوراةبين.هتارنةعديدي!راساتالنربفبموتاهت

علىالتعرفعلىتعينئاالتيالمهمةالمصا!رهنصرآالترأن.الكرببئلإخالىهلحة

ركاالم!تبلىماحتيهـلخالد3وفجرالقديمةالعصورنيالارضعلىالانسانلاثناط

والارضالسماواتولكونالخليقةولدايةوعصووبمبالانبياءيتعلقفيماحصيمأ

لأيمطن!لقوعلا!لأمهفيءكلأ!سنطيأوتعالىسبحاثهالةبأهروتخليتها

،)8.؟(.ههينماءهنمع!منث!*.-نجتلىةئع!لهطينمق

وقضيةجدلىمئار!الىل!بالسوهرر!نيسنونوماالتدماءالعراتييناصعلان

إلمعديينانحتيعويصةهسألةالسوهررناصبح"لتدالإراءحولهاشدلت

الثلىثيليات!وهلذ(السومريةالمثمعكلة)ب!سموبهاصارواالتديمالمرافىبحضارة

حولىوأثحنالمسماريةباتبالكد3المختصينالمستمثعرتجينبينهختلمواللقاثى

9011.إ"النالبيةبقبولىتحظىحاسممةثتيبةالىالتيلىدونالملأمم!ةت

.78-لمالسحلهس!ة18011

.26ص/.التوراةاليبعيرالواعهنلمعبدالواحدلاضلد./علي19011
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ا+!!*.؟----،ش--...،.ءة.تب-.مىحىابر*--3-3!لايمء!--يهى-ت،أء+لأ:.ت.تءب

؟..آبز.تخت-!6إ-:+جم!حه!بماصسض؟ت:!بب!جب؟!هئئثبم!ئ!غدإحغه3"بصعئضئحف%نو+ثحسيبمافححتحيتففن!5ششئثتحم!مع!ىي!ب-

..-...ء..*.ء4-؟صكلثبجمبئ-خم!سكر؟ع.!ر

-::تنبتبه!ة-!غ!شض!نجيم!ؤخ!ف!مجهـلأة:.ح!يبر-.:-؟مم!"!يئسجم!ين!،لخته!ت"ص*نه-صفضا!.6--ت
بب.؟-.-+:،.!".....-.س.-ء-"كل.. .--.ء-

ف!،خخئئورأتفى
3-ة6-!ئب-*!ي!إ:!*.مى..؟ر3حميء؟".-.!"بحجييإبحكأكت!م!-.مي!ئ!ث!بم..-ضتن!نثض

أ،ابني:ة-ةكأ5!.-،ة+!ي3*ة.*+اير؟إولةضة8ض:ةغب!عهأأ.!ب؟4نج!ي!ت!مجم!في!!هحييزر1لمح!ى4-ثت!بمدجبمج!كه-!،ثو!هبهيه!بىب!حرءبض! ،؟ء:.ثء.؟،ةة"-"!-فشم!نهء:لىت،""؟*:...-"9:...

--.-.-".س.-.--. .3!،-أ.ث-ط-*..-.ءول.----ء.-،--."

ض!.ء:ء؟إ..!---؟وء؟يب،،،برةث:أ8،ث-،ء

4.1!،،ف!بد،+*فىص!-في.--،بم؟ت"نخ*.صلم.صفىبت
.:03ثهـ-"ءصحمم-.*.،!ف-...

-.بم?-،5.ه*افيت!ى!ي!ا"5!-!ه
"..تى!ما+8!إ!*مم..ء!؟*ء--صي---!تة.رر*ه--!ا"

م!أك!تزرليمش!د-!ا9.؟!ى!:%،اثض!لمسث:ة?فينج!-ان!ر؟-.،ءءغ.!ي!بب"حم!ءعخببئله.ءصىص*.

أ.-4.بر.--::يىت+*ر003..،

2-،

."ت.جمى.هرء+ل!؟؟ءل!-بم-+-ا*

.ةأجمثبأي!؟:-؟!بمت!جم!خ!؟.-ة؟.ثي؟هة.!تفيى-؟فى.---..-بر!.تءءت؟!س!)-7ثبث!في!عم!ب++..".-.*.لم
صبما*

ا::3*--ئ!؟تني...ت؟!-ب!!ةكعم!برصمث+..3-ء..- .--ةلم.....ت:.ة.-*-.3ص..؟!ء،

يأ.-9يمصخ!3-ير!ب01"،.ة!ر-ء. ،كاة1ش؟ة(لم-8ع-+9"6ممب؟بز-ص!،ص!؟تيمء!طءأجملإ"حيءث!!4،ما*.؟.!ذ؟د-...ء3-
+."!-ط!.--ء..-

ثي%اس-صب.؟"..كلاإح"*9آلى-ص!ى.لم-ت-.
ء*ا.6-!ور-.ه ---س.-ءمر

ا*.،+--.3002 إ(:.إ-ء-بص!و5-!

ص-،+!11مآ،،".".نج!-!!اإصافيكلء*!ط05--!،!!إس-بر*ش!ه-كيه-

هـ.،ا19100ثني-ة.--:"--...ه--.+-10!4!.سلم-....-.،\*!جم!؟ح!تيخب/!ايخب:.--ت!ع ا!ىدإثصم!ة8
أ!ر3!3ءالما،اصم.!ا"-.،ثه.-.-.؟،--.-..

.-ا"لهـه.

ل!خنما!ا!!ةف!ءوللى3!زا.+!رإ.صط-تلحغث!،،--صا*؟.ء+-*":ب
،....،.،،،..--:نر8--...-:....ءح!-.-.--..ث."!ء،-

-8لأ

ثس"،"!-9-حب*8.--.-هئمربريخيحمىء*-فز..3..--ء..-ت

!ثثير*،!ص!3ث.لملم؟ت.15/،إبأا؟ا.آ...جم!مأي!ه!لم.-ء--..-غ-،"-5،-.+س!ت.--...-

!نثنجبكم:*!؟لمد.نه.2؟؟).نه2.8بيئآ.ءجض،أبآ11ة3..-ت-:..*-.-!!ببعهمئي

يبم!نمأئج؟9..آ..!أ،!*؟1آثأ؟.تك!-ب!-.!ا+"مي!أ؟!ف!لىذيك!ةهـلم،1)غ*نج!1لم":هـبم-!..لىث"-أ-.أ+-.:
صلشر-أ!ثأ!ي--يبر01!عط!صنغغيع!خ!حم!!+خمح،،..برس!ز!أ!*---2"6!3-،!ت-ء
.،.-.-ء-...-.-..تءة.-،:...ا--؟...مح!ك!ىء

..لم!يلمج!نج!2يهب*تسهـإيي!جي!ه!ىكمبهبما8خ!لما!.تحشهثة،س-8 11).!هقيمب-ء.*حم!ىا-.-.س..-...!.
.."....\".صه--،..لم

شةفم!ث*حمى!ح!ع!-كةص!-ضضتخمئ!تى!جض!نجد3+ش،!مءص!--".ح-برءبمء8تحب؟هـع!فت -ء.ء..-ب!جم!صى!ص!شت-حم!تمف-.!:تخبئ-،ء:ت-ا.--يم:.

-+---جمىةشت!م!?*..ه؟!ى--كض--:".؟بخقثن!!بهي!ه-بهيإتا7ب....

.-ء..ة.---.-!.-.-.:.!ء!ى!-ور!عدثهـت!سفييئخ!ححتصببرمرحمحىجعيق!بىيض!عيمصى-أ

"ممبل!؟ئر.-محبه!ث!!خ!عرص!س-ث!ص!ب.!حي!!حمهـ!حعيج!-ءكلبم..رر+جب!!خ!ض...ء"لمحي-ش"
.:...ا.+-.--!-..--::--....:ت....4.ص.عي--حهـ-.* د+رو-يهنم-..-*.ل!5--.-طهـ--.-.".ء..!:-:

.،-.*-إ...*.!رط!؟..-عجمص-.ه*-،

..-.-.3.س-.-?."-!صبئجمعض!!!مع!بنه!حمختضصث-فجئشسنثحي!تبر
تررة..ضئر،.ختئجح!حض-ا--.-- ضحرجشفخخفثخحعححج!!حمف!حها-ثصتمضصح!

ولص31اللأمعداالصدسالماءت!دم!هلأهرتلصط!ةاسعلامالرايلأ:اور-178

البراساثي.المتحدالئالثامد

حضارتهاصفنونهاسوهر/الخريه/بارو

ارتبطتدالانسانانيوكدهاوهوالتنوواتيرتدرنوهمالسوهـسنيمم!يثكل

دلتوتدالسلامعليهأدمبدأهاالتبموالطكريمالوعبمهسيرةبدايةهنذبالملابدمى

بالنسبةالعو!ةوسترالملابمىاستخدامتدمعليالاثريةوالمكتشناتالتنتدهات

القديم*نسان
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لتداوليددطمامذاتدوالرجلىوالمرأةدخلةوليلهما،اهرأةوأهامهرجلى!مدكلدكل

ألمجلةعنيعبرالرسمبذاانهـستتد.الحيةالمرأةحلفالمنعجرةهنافي

البريطاثبم(المتحفا

58صحضارتهانلوثهاسوهرلماثدريهبالر/
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لاحلا

ء.4."ء.لم

!ح
.تهلم،.ءلم"،.لم.،سء

."+.المء!!هـلمصم.،

"*.صصحم

3.

كم

لخ!ر

الرافلدنواديبلادهناللأمعمالبمالتسمتممكطخارطة

تريهأتدمأدهايعتتدالتبموموتجعهاجرهوقريةئهاضحأ

حضارتهاصنلوثهاسوهر/الد!يهبالرلم
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!ثالبحث
ومابيثابملى

أحداثهاووتعتالسلامعليهأدمبعصرالصلةوتررسةدلالتهالهاحالطه-بتيت

ولهاا!ريمالترأننكرهاهنهتالحا!ثةالعرافىارضعلىريخيةالد!الرواياتتشيركما

علىارلكبتجريمةاولىحادثهوهي.الإرضعلىالانسانحياةفيرهاوأل!دلالتها

ابنبمأحدنيهاتدكلالتبمالحا!ثةوهبمالالهبمالمدهجوتلتبىالإستخلانابعدالارض

بسببالفطرةعنثنممبم.واثحرافهرضهنهكبهنبملحقد.تولدلتيجةأخاهألم

اسلوبالتوراةروايةعلىغلبوتدالتديمالعهدفبمالتصةهنهدفرتوتد.الحسد

نيالروايةضهوتبخلىالروايةأسلوبعليهيفلبواثماهاتغيرهبسطقصصبم

وهنالحثعلىالتركيزدرالدخصياتوفسمياتأصعماءفبموتمفمعباتتناصيلى

الروايةعكمسعلى.التصةصياغةعلىاثطبعتتدالراويدخصيةيجديد3هلها

التربانوصيمةالعباتوهيضةجوهرعلىركزتهاسنةتربويةروايةفهبمالترأثية

.والمعبودالفبدبيق،والالهالالسانبيقالعلاتة!حتفتدتعالىالةمنوثبوله

وتد،والائمرالخيربينالصراعتضيةفيالالسان.تجا.الاثسانسلوكياتعكستثم

الاجتماعيةعلاقاتهنبمالانصانهحيتعاهلىوهوللاثسانتربويأننهوبأالترأاعطي

حصلتكواتعةريخيالم!الحثجوهرنيالقيتمالعهدثبموردالحثهذاان.كلها

والصياغةالتناصيلىفبىالتد!يمالعهدمعاخدكفألكريمالترأولكن،أدمابدبم"بون

الحثهذاهـللكوبمىنمعوبالمميروتد..وهلنأاسلوبأاخدكفألكريمالترأأناي

.ثتدالقليمالعهدروايةعنحشهسرضنبىالليليةالتيمعنبعيدأماليأتنسيرآ

استمراوعلىهـلدلى،والرعاةالفلاحينبينالماءعلىالصراعهوالصثسببنكران
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هنالتديمالعهدنبموودوها،"شرالىحينهنالسدودتخريببسببالخصوهةئش

بيناللضالىاننلكولطهروترابيفهبتابيلىويزب!جمطهابل!ترابينيقبلىكانالةان

يدهولدمىعليهنعداالسد!ودبكسرتاماخاهانهرةتابيلنطنشد!تهبلغالاخوين

.فتدكها.11(

وسنتارالكريموالقرأالتديمالعهدنبمورتكماالتصةثصوصادثاهثنكر

أما":ياتيها(4)الاصحاعالدكوينسنرالتديمالعهدفبموود.النصينبين

الارضثمارهنتابيلىتلمانايامهروربعدحث،الإرضفلاحةنبمعملىنتدتابيلى

تربانالربنتتبلى،وأسملهاغنمهأبكاوخيرةهنايضأهابيلىوتلم،للربترباثأ

لماذاأ:تابيلىالربنسلا،كمذأحههوتجهم.جدأتابيكناغط!طعدهورضيهابيلى

لموان؟نرحأجهكيشرق*لحعرفكفبىأحممعنتلو؟جهكتجهملماذا؟اهتطت

نايجبلكن،عليك-انتتمنموقتنتطركخطينةالبابنعددالتصربئخسن

نأالحتلنبىهعأكاثااذحثهابيلىلأخيهبالوديتطاهرتابيلوعاد.فيهاتتحكم

")؟؟؟(.فتلكههابيلىاخيهعلىهجمتابيلى

!؟ط!ماكبالحقلمبنينيسويقأالكريمالترإننياللصوللترأ

لنالصتينمنالقه،يمايعتبلوللأقعالنك*!رللىمقشبلولمأ!مامن!عتبلى

انيالعالمينربأ!افىياليلأقعكلةاليةيليببامطأياماضعالنيي!كالىسطت

له!طوعتالطلمين!زاءولكلنارأصح!من!تكونوالمكثميتبوءان-ا!د

ليريه*رض!ي!عحثلمحربآالنهبثالغاسد!ص!أصبح!تعالهأ!يهلع!ننعه

م!وة!اوار!النرابهلاهثللونأنأعؤتؤيهياكلأخيهمعوءةيواريكيف

،)12؟(.بناثميقمنطضبحافي

يأقي:هاسدجدالنصينبينتاردالو

نكروعدم،الاشق.الترأدبمالنصينهـرولمأدمابدياسميالتديمالعهدنكر-؟

رتبولنلك،اللأمعخصغلىلاالنفكعلىالترأتركيزعلىيدلىالاسماء

علىهرتبالالسانوترتيالةهقالكربوكنلكالنعلىعلىالمسوليةالترأن

التتوىعلىالعملىتبولىالترأثبماللصبوروتد.م!ية!لامحاايضأالعكل

.83ص/عضجدةصمس!طد!،لم،طلكعى؟؟..ا

.صهلم4لمالع!لمم!ممالعهد!المعص(ص!ب11لاا

.31-27:الماثلةسور6،!ا12)
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..المعلبمهذااليالتوراةلص!تطر9ولم(المعضمن!عتبلى.!سهالما!ا

تلال!أالصحبمللموقفوأعطىالاخوونبونالحوارعلىالترأدبمالدصوكز-2

الحالةلحوالحياة!للعالخ!هماحبالتسامحلحوللتطلعالإلسانيل!فع

!مدغلااسودهستتطبآالطلمورشى،وقممعوته!الطلمسطوةرغمالايجابية

!فياولم.الإبداععنوالتوقفالاثكماينىلحويضزهابلىونورأاينععاعأالحياة

التضية.هنهعلىالتوراقياللص

الا!مانهعاثبىيبمدعليالحوارعلىترك!هخلالىمنالقرأثبى0اللمىول-3

..كلثالطالم!ونكاتبةالفطيلةهنالمتوبدوايائمواللاروالجلهبالإخرأ

ولتالهاوالمجتمحالحياةنبمالمنلامعلطألمبوةأثرت!كلهاالمعالبى

هنهانضلكالترأدهةالا!أتوت!د.الالساليةفجرنبمالداسعلىتوثر

البدراليحملوهاالتيالاثبياءتفالمعلىوتمردخر!ماولىالجريمة

القديم.العهدثصعنالمعالبمهفهغابتحونكل.المالةوأحاها

العباداىالواعأولىاثباتفبىالتد!مالعهددصهحالقرأدبمالدص!ثعترك-/4

الالمعانارتباطعنتعب!أالتراب!نتتديموهبمللبائعر،الهشمرعهاالتي

أصابهاقدالعباورشهانواصمد!.العبادةهنهممارسةخكلهقبالخال!

اتحولىالذيايمالهنبمدالمآألالممنانشماوالتف!والتحريتالتمفموايه

والحهلىاالضعفبسببالفال!محالادراكاليالتحيدهقالزهنبمرور

الةن!سلىالفاطىءبالاتجا.اللاس!تحولىالزمنولمرورالمنعيطانوغواية

علىا+لاردلتوقد.الالمعانهس!ي!حوثوالرسلالالبهاءمنتعالى

المكتمنعنة.المعابدجم!نيهذابحجود

الفطيلةشهوان،الخطيلةعلىاصرارجؤيمكميالتد3العهددص-5

يكل.!طنربنرهعةلكيبالودواتطاهرلى!حد3ثاب!مناللصجعل.هجوت

متاصعلىاالمنعروانبالجبر!ةللاعتتادالتارىء!د!فعالمعدىوهذا،أخا.فها

حقد!ولحطةأدهأالتعال!!صورالترإدبمالنصانح!نبم،الالساننبم

اللنابىنبىالكاهنالنجور!تايمانهعها!ستطعلمالأخعلىسيطرتحدب

الحتد.كب!عنوعجؤالابد*ءفيفععلهبسببأثرباعليالجر!مةوارلكب

التهد!دصيعةعلطيللالدقمىداخلىنيحثصراعآأنلدايعكمىوهذا

ايمالأ.يمدكلظالذيالمسلمالموبقللصيةاللصللاواامعور؟ط!ك!كة
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ءسا

الاخر.علىيفميطرالذيالحرواليالمدمتوىعق!تتييجعلهاللههنحوفآ

الفرابحادئةالترألياللصزكربيبماالعرابثضةالتوراقياللصيخكزلم-6

ويتعلمالذننيمنممحأنتبلىكانتالحادثة!هانالياثمعارةهذاونبمت

الحادئةتدمتضيةالنرابتصةلئات!دوكن!لك،.هول!يد!فنكيفالالسان

الترألبماللأصلنااكدوكن!لك.(رحغالد3تبلىاي)تالم!فجرهنوثربها

الإصواتفيأمالسلوكفبمسواءالحرواثاتويمكد!تعلمكانالالسانبأن

تمئلىكالتءالعرافىأرضعلىبدأتالتبمالبوتىدفنعادةوكن!لك.وغ!ها

الجثةدننهلهاالغرض*وكانأخطجثةدفنفيالإوليتاب!استجابة

بقوبألكريمالقرأ!هاوعبرالجسديصيبالذيالتحللىهنوالتخلص

هحيدننانالىالطريتةونتحولتثم(31؟ااأسصءةس"!ار!ة

هذا،وعبيددساءهبنأحداءهعهيدننتدبلىوالكدوزالطعامهنالمهت

تعاليمعنللتعدالذيالاثسانلأنبمستنربليمىالدفنطريقةفيألتف!

الميم.الموقيدننطريقةفيلرىكماواهوانهلعواطنه!منعتسلمالدين

هعهميدندونيكونوالمهوتاهميد!فنونالتدامىالعراترونكانعددهاولنلك

.برستدا4؟1(نلكنكر،القداهيالمصررنيفعلىكانكماوالكدوزالحلبممن

صصجدشنئوتد).؟ااالموتيدننهنأولىثيالدرئالىالسانأنالائاررنيلنكر

عزشينعخصألمدفونبايمنم!همابريةأزهاربذورتبرنبمثمماثيل!ركهف

للودا6"\(-.دنتعبيراالبرا"الازهاربعضتبرهليداننهوضح

والترأالتديمالعهدبينوالمقارلةالقصةضهتحل!بصددثنكزوثحنانلابد

سوهريآتراثآتحكيطيئيةرتمعليجتتدترليةولقناصيلىالتصةهذهان،الكريم.

بينوالصراعالترابينتتديموتضية،والراعبمالفلاعبونالمداطرةأب.نبم

وهبملنسهاتنرضحتيقةعلىتوئرل!التناصيلىبعض.نبىالتندوراتان.الاخوهء3؟؟(

3لبما1/المالدةسور8ا؟113

داوترجمة،ال!ديمةالعصوولمهلريجا!ممى.د/براستدالطر(1141

85.ص/ثدبان

.12صلمالححريةالعصورقي!بمالعرييالطن/تتبمد.الدبا!/11151

.ع!ا!:."!هنعة"كه51"55!*!.هه!ي!!11161

لمكركمركنلك!92أ-28؟صلمسومرالواعمنلمعبدالواحدلاضلد.لمعليالطر(؟117

-
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ويتيدأحتيقةأصبحتدالبدثمريةةل!رح!فجرنبمالحادئة.هانهبوقو3ألايمانأ

الىثتطلحولحنكمسلمينللاباللسبةولكن،التل!يمرحم!للد3دارسلكلباللسبة

الحقاثهلعلم(يلعق*افينيسأو!تعاليتولهعندالترأثبىالنص

كمصدرالكريمالقرأبأهميةيقيدأودزداد.الموهديناهانااديزليونجلكالمبين

وتتحركالتارحم!عمقهنثسيرولحناثارتهايمكنتضيةفى.التديمرحمغالم!لمعرنة

توتفناالذيالواعبمالالسانهعسالم!نجرعصرباتجاهرحغالم!تبلىهاعصورهن

الاثسانأصلىعنالبحثهجالاتنيالمتخصصينالعلماءبحوثئجند3حلللاعلله

الاثسانعصربدايةحولىوهمطياتهاالقرأثصوص!رشناوكن!لك،القل!يمرحم!والد3

.السلامعليهألمهلذالواعي

.225-237صسومر/الواعهن/صامونيلى
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الراررالمبحث

الىالرأ!فىأهم!معياو8يىهيبواتأثر

هذاحدوهمااقراجح!حدثثم.الةهدهحمحهتواف!الحضارةأصلىان

وافكاؤالتدامالانسانعقائدتوضحطينيةرتممنا+يافياكتاثمنههاجالاستدد3

.هخلنات.نبمجدلتد،والحياةالكبناليودطرتهتنك!بممتوىكانوكيف

ترأثأساسهاالتدماءالعراتيمنعتيديوانحدما.الطيديةالرتمهنالسوبررلمن

نااستطاعهمناليها+لارالتيملىعلماءاستطاعهابونهتاردةوسدعقدالاليياء

ألكريمالترأقرر؟ماهـلين(المسماو!اىعلماء)ألتداهىالعراتيوكتبهها!ترأ

.واديخضارةبأدتولىاندستطيحولذلك.ل!بىلخيةحتائقعقائديةممماللىمن

نم!جكالتبلىالإثتطاعاوالنرا4وليدةلكنلمالارضعلىثاهتحضارةوأيالرافد!

بسببالعراتيةالحضارةلنكلحيدماواللاالسماوا"الرسمالاتهعالمجتمحتفاعلى

واهم!زتالبشرايةعرفتهاحضا:أشمالهاعلىوالملانجونالإثارعلماءاجمإع

حضاراىعلىالحضارةت*ليرعنالتلتيماتكشلتوتد،وعالميتهابلأممموبيتها

اوران"الىالاتجاهاتكلليالرافدينواديحضارةل!ث!اتال!عتل!ذد!ة

نيالعربيالخلد!بلدانواليالمنمرثبموالمنممالىالدثمر9لبى(أرهيليا)اورارتووللاد

باتجا.واليوثانالاباضولىبلادوالىالنربنيوهصروفلسطونسوراالاوالىالجلوب

حدالغد!ماءالرافدلونواديسكا!لعتالدتحليلداان.النريبما8؟ااوالمنممالىالععمالى

!ه.عقيدةللتدعانيستط!لاالبشريالعم!لإنلبواتبتا!االعتالدبأ!هلدا

لأ.73ص/القوراةالىسومرالواحمنعبدالواحد/هاضلد./اعلي1181
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عليغلبلتد.الخصوصعلىالكريموالتر!ن9المتلسةالكتبفبمجو!ةالعتيدة

تأثرتتدالمقديمعةالكتببأنفرض!وااذهعكوشةالمسألةانالباحئينضاكفيدطن

مقبولاالاهرهذالكانالمعنىاسطوريةالعتائد3هنهكانتولوالسوهريبالموريى

الىسبيلىلاويتينحتيتيلأالعتائدهنهبأنتثدالحد!ثالعلمتتدمبعدولكق

الكا:ا9؟؟(.

لاديفيالحياةعلىوتؤئرسعاندةكاثتالتبىالممعوهريةالعتانداهمولعلى

:-هيالعتاندت،وعالميأالراندت

.أصلآ!للجودكانت(!ز"ولالسومر!ةفبم)الازليةالمياةبأالاعتتاد-1

ينعطرههما*واحدةكدكةالاضلىنيكانا)نلا-م!الكونبأنالاعتتاد-2

11أفوالارض(أمةالسماءهماينعطرشالىبعد

بلمطمزجطلونوهناالسوهريةالروايةحسب)طينهنخلعالإثسانان-3

وأنثىن!كرصورعلىكانخلتهوان(البابليةالروايةحمباالالهةأحد

البدء.ملأذ

بالدنعورهـلخصها9هعابدهاهـلتيمالالهةيعبدانأجلىهقخلقالالسانأن-4

والترابين.

الالهة.سوبمايخلدولاانسانكلمصيرالمتان-5

بلغوالتمجيدللتعطمعديلهأسماءهربهـخأرلابهمكبيرعلىالبابليونخلح-6

اسمآ.خمممعيقعد!دا

كلفعلىعلىتلزةصلنالهتهمكبيراكلد"د)كانبأثهالبابلدولاعتتد-7

\!النلاءأ.2؟ا.نبمأمالخل!!بمسواءيفمبمء

أعلاهنقرةكلأماموضعداولو،التدهاءالعراتييىهعتتداتلأهمخلاصةهنه

ذلك6ثبمعلاةلجدلممعناهاتوانقالكريمالترأنهقأية

وكماالكريمالترأنثبمأياتهعالبممعيعلألهاانلجللاهن!ءالمعتتداتل!هللافلو

يلأفي:

ضوهبمالمتلسةالكتبلراسة21ةالاثساابعل،1متبهبوكامم!مو!ىالطر(1911

طعكوالعلمثتابههور!سناثطركظك،الههنببلاهاتعدالكتدولهنه"ا!د!تةالمعارت

الحتقة.هنهتعدكثطغميربمككبللا!ما

.801لمالتوراة1الىسومرالواعمالمعبل!الواحد!اضلىد.لمعليا1012
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ت!دالتيالاليةوهبىا+ليةالإيةنبمنكزالكربمالترأننبمالحياةأصلىالماء-؟

ركمأكلأس!ولأرضالم!مواتانكفروافيرولمأو)-الكو%لواحداصلى

()21؟ا.!يثيءكلالماءمنوصعلنا!فعتناهما

،،صصلأ!نصوولأأيةهنكثرنين!كرطينهنخلولأللأنسان-2

توله.هحالبابلبمالتصورتعديلىيمكنكلكو.(صصووأ!ناتأ

بدنخةالالهةدمتعدءلا.ك!لأدو!يىمق!يهونفغتسعويتهلالاأتعالى

أحدهذاالرجيةو!ليلىوانثىنكرهنكانالخلقبدايةوكنلك.الالهيةالر3

ناعلىلليلىوهذاللاستمرار(وانثىن!كر)فدجالحياةحاجةعلىالاللة

ولاللصدنةمكانلاهتصودخلقنهو.الزجيةثطاموفقالةخلتهالانسان

وأضثرمن!ملأطلناسأ،،ة.جولهنبموالعمفمواثيةللعبث

.هما(وانثىنكر)المنسرونتالى،(221؟(ىرراو!!أو!في

.حواءأ23؟(ألم

الترأننكؤ"االألهةيعبدأنأجلىهنخلقالاثسانان)الرابعةالعتيدة-3

يمنعرككانكماأثرىبألهةالةمحالإشراكوليمىالتحيذ.بصطنةالكرع

18411(.لعببمن*و*يالعنأوما!متالتلماء

هبك*فيء!اكلى(،لئوفيثالقةنف!ىأكلىالباثرهص!الميى.-!ا

81ا+وء(.

والبابليينالسوهررسعندثبنما!يمةعت!يةلةالحسنىالاسماءجود-5

،.بهلاثئالحععنىلأسطءأوللهالتلطء

"اطأيوبأتنبولمالبدثعرعتيدةنبمغائبةليممعتألرباثيةا!ونيةالكلمة-6

،10112.!يكونكنلهيتوللامماأمرأبضى

الانسالطتصةالىالانسانيتطلعنمنهوالانبيا-ءالنبوةبذورالراندينترابحوىلتد

.03لمالالبماءس!ة211لأا

!ا..ه-83:يلصالهص!22118!

ي!تالبهـدة.طو387،مي!77444هـ،!اسماع!قيدءايوصلملمكاابن19823

56.:!ت!ات8لأاصم!ةإ61

35.اهركم!125،سور8

-55-

http://kotob.has.it



خطواتتعالىالحقرسماذالإوليؤالمدئيةالأوبقوالحضارة-واالاول

وعليةالإرضعلىالاثساليةالحياةعلىولصماتهاأئارهاوتربتولي-

الةثبيهحالإنسانلحمم!يؤالثاثيةالبدايةحيثألاولىالطونانتصةثسجتأرضه

ألمابنشيتهنوالصالحونالاثبياءأصداءتبلهترستوتدالسلامعلطثح

الارضهنهعلى.ونممراواموقواافوثودالصالحيناسماءهنكروهاوادريمى

كالت"العرافىنبى!لتبكانعئدهاهنكراتهنيهالواننكلكماالانسانل!رح!أسرار

لمولذااقارح!نصلحأثذاككناولكننا.صنيرةهكتبةتضمالجلوسغرنجةفيالرنت

الرافدينترابتحتانند!فيانلابداثلا.")26؟(هكيلةهصادرالىالابحاجةلكن

ناله!سفمماولكنتطورباومراحلىجمعاءبلانساثيةالحممارةوتصةرحم!الم!كنوز

والحنرياتالإبحاثفيده3عينالتعتمعلىحرصواغرياءبأيديالكئوزوتعتضه

هن"بتولهالحتيتةهنهباترطهالإسد!ذنكرحتىالدطاتيملواالتيوالكاثموفات

أهلىعلىوأخنرالحاضرةا.لفرييةالحضارةعلىواحدغيرعابهاالتبمالامور

علطكانمابحوثهمفيله3اخناءنييسلكوباثهماياهمهتهميقنيهاالإختصاص

الجماه!بحيثعلىبهاوالم!نمعرفتهمعليحرصهمنيالمعرفةأهلىهنالتدماء

المتدسة)127(.الاسرارهنكالت

أرضفبمجتالتبمالطيليةالرقمتراجمهنالفربيوثدثعرهماقابىلالوولكنلا

لصنهااني!نلاالتينجرباالحضارةهنهأصولىهعرنةبممهوبةلأهكللاالعرافى0

اليتعالىاللهاحاهالذيالد!ينوسماتالديلبىبالإثرهمطنةكانتحمبارةانهاالا

طبيعيةلتيجةكانشر"بيةاووئليةأواسطو!يةمناهيمهنجدماوكلورسلهأثبيانه

لو،الزهقمندةبعدعدهاالمجتمحوانحرافالسماهـيةالرسالةهعزهديتناعلىلكل

ذا،علها!سريالمفهيمدنمىاننسدجدالثلائةالسماورلةالرسعالاتحالىل!هلدا

لجبممنمجموجمةتبعهثملب!هآاورسولا!سلهرةكلنبموتعالىسبحاثهالهكان

بمتتضىالالساثيالحهاةوتستتممواتباعهاللببم.!لتصرئم!رونوسارضهقيمه

تعالياللهممعثحتىالرسالةوتتعطلىالإنحرافلددأالزهنهنهدةبعدثمالرسالة

وسلمعلههالهسلىمحمدحتيوهكذاالالحرافوامالحالمسار!لهصححلبيأ

تلونكماالباثمزطوالفمنطالنةلأيتل!يقلاالمدثيةان"!لتئك،الالبياءخاتم

36.ص/البلبيسمىترجمة،مالوانهنكزات/هاكمى/اهالوان1126

.هصالمترجمضلمةالطرلمباترطهد.ترجمة،سيمرالواحصاط!لاهنلمكرمرا27؟)
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شمرنجهاوفبمهـلتائهاحياتهانيلهاتدونانها.(الالبياء)الرباليةالطائنةل!ه

سنيدةلفرتتوسلمعلدطمالةمعلىنلولاهموسدادهااعتدالهاونبموكراهتها

الىالبمنمريةولتحولتحكمةونلسنةحضاريوتراثعليمهننيهابماالاثسانية

رحمةتعرفولاخلتأولال!يلأتعرفولإرئأتعرفلاوالحوثىالسانمههنتطعان

لجدماكلان.والرتعالعلفهنأعلىوغايةاسمىمعكلهنتعرفولاصبةولا

والإخلا9اللطينةالرقيقةوالاحاسعيمىالكرامةالاثسانيةالممافيهنالعالمهذانبم

الباطلىهحارلةعلىوابعزمالتوةهناللانعةالصحيحةوالعلهمالناضلةالعالية

الانبيا!وتعليماتالسماءحبماليتالىلخهوسنتهبمنضلهيرجحاثماوالنساد

-وتبليففم)1128.

وليستأنكارهمتمدكللاسوتهمانوالاثبياءاللبوةسماتهنسمةأهمان

لهموليد!ىلهاالةيخم!رهمحياتهمنبمطارىءحلثالنبوةواثمالمعاثاتهمانعكاس

لحكمةالةهنفضلىهولانماالزمناوالوسميلةاوالمنهجاختيارنيذأقيسبأل!لى

الملاسبةعديمهلكولاالسمةهنه،ءولكقوعدلهبحكمتهرهااخد3ولظر!فيعلمها

الطر!فهع"الحكمةتتداسبعادةرو....ولكنوالمسببوالسببللواتعهلاقضة

اتك!ش!أولاضأ*أثل!ات!ةالبينيةوالاعتباراتالميضوجمية

ولكن،،)92"(ود!لاتهالله*،ئنيلاامصادربئمنأبدوكأ!دللهمنالع!ني

طرشنبمالخيرلأتواههمترسمكاثتالةلارادةالإنبياءتحيطكالتاللهرعاية

الحتيتةتالكريمالقرأن!دوتد.الاثبياءطرشوهولهماللهرهاخد3الذيالابم!ء

بتولهالكريمالدبيشخصتبلهنللدبوةتطلحاوهسبعاستعدادجودعدموهي

أ*قبلهمنعمرأ!مكملبثت!قد4أ*ولإعلهك!س!تهماسهئماءولل!اتعالي

عنهناهيمهانيتتطورلمالالبياءمدلنهاالتبمالعتائدنانلن!لك.()03؟(تن

المعبوبر،الالهتجرادالىالطيطمهنالدينبختطورالما!رويؤبنكماسمابتةعتاند

عنبعدلحطاتفبمتلعكمىالتبمقبمالاثسانداخلىالمجودةوالنطرةالحاجةولكن

صو!؟نيتنعكدمىالتبمهبمهذهالطبيعيةالطواهرأمانمالنطريالإنسانوضعفنبوة

مكتبةلم31مي/الترأضوءنيالالبهاءاللبوةلمالحممليعلىالحمعنابو/اللالوي1281)

6591.سلة!2التاهرةيمبة

21-23./البناسورة1912

16.لم!لمىاسورة1013
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صورةلجدولنلكوالثتافبمالمدثبمالانسانبوضععلاتةلهاليميبدانيهعبا!ة

نيالحاصلىالتطورهنالرغمعلىالجالبمعصربانبمحتى"هجودةللعبادةسانجة

.الانسانعيلأ!ىوساللى

والتحيدالواحدالالهعبا!ةالىاللموةالانبياءلد!طواتالاخرىالسماتوهن

جانبعليالتمنمديدهيولنمعائربادعوتهموهلاهحالنبوةسماتهنالثالد"-والسمة"

النتاطهنيجعلهاتنويهابدثعأنهاوالتنويهبنكرها.الاشا!ةأو.بهاواللهجالاخرة

ناكلاههمويتنرقوأحاديثهمأخبارهمفبميعيمنىهنهـلاثععركللكوتهمنبمالإساسية

المجتمعاتعلىالايمانهذاانعكدمىوتد،")31؟(أعينهمثصبدانمآهبمالإخرة

كانواالانبياءبعتيدةالايمانعنانحرفواالذينوالاهراءالصوكحتبىالناسحياة

للايمانتجسيدأالاوكنوؤهد3عهننيهاوهاالملكيةالمتابروهابالاخرةيوبدون

العتليالتحليلىأساسعلىتنسرانيمكنلاالتيالموتبعدالبعثولعتيد!ةبالإخرة

وهاوالإلبياءللنبوةأئرهنهناكيكنلمهاالبمنمريللعتلىالذاقيوالتنكيرللاثسان

والمناهيمالافكارهنوغيرهاعدنجنةوالناروالجنةبالنيبالايمانهعاثبم

وأرى.الانبياءاليهد!كاالذيبالفيبالايمانصورهنالاصورةبالاسطو!ةالممزجة

نيكريمرترجمهااوذكرهاالتيالطينيةالرتملبعضتراجمثلم!انالمناسبهن

التيالواحدةوالعتيدةوالأنبياءالنبوةوأثرالمصدرحدهلنرىسوهرألواعكم!به

يمرىيتولىالبدثعر،يحدثهالذبم!التفييراوالتحريفبحمممبهختلفةصعورأاخنت

تنكيرأينكرانعلىالعتليةالتد!رةلهكانتالتاهلىالكثيرالسوهريالمنكران"

ونطامالكونأصلنلكبمافكريةتضاياأينبموهنهوبأهترابطأمدطقيأ

وهحرهاتتمنعديدهننييابماالبشريةطفولةتمم!الدطوب!يةكاثتلاذ،13215،س!

لمالسوهريالدثمعبنانالتنكيرهحل!ولييالإطنالىعليهالئبنونوا؟أواهر!بأنها

الانسانية،فجرفبمالاولىالمنمعوبعنالكريمالترأنحفطهاالتبمالصورعنيختلف

بجاءالتبمالعتيدةكانتولن!لكتتبدللمالانسانلعتلىالاساسيةالسماتانبلى

التاث!يعاتهووييويت!رالذك!كانوانماوتواعدماأسسهانيواحدةالانبياء

جلىانهدكلالتمث!يعاتتيمهنحالاتي!والكريمالقرإنفكانحياتهمتلطماقي

دائرةبتوسيموالق!ليالاغلالىعنيهمويشفالسابقةالاهمعلىالمحرهاتبعض

.47صبر.صمالانبياء.النبوة/الحسنابو/االلدوي131)

.151صسوهر/الواحصاهط!لماكريمر/1132
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الانجتماعيةالتيوبمنوغيرباوالاثممريةالاطعمةهنالمحرهاتولمكيلىآلمباحات

ذاالمحرباتعلىويتجرأونالحلوبىيتجاوؤونالذينتأثيمل!درتيمبمثصوهلا

اللص:هذايتولى

المفمرهواطنالىوضىثظرةثطر"هن

الصفيربالوزنألكبيرالوزبدلىهن

الصفيربالكيلىالكبيرالكيلىبدلىهن

كتهيم!ولملهليد!ىمااكلهن

خزمها!قتالىهن

!ا33"أخزبمهالأيثمربقتالىوهن

الاثبياء.وتيمالاخلاتيةالمعاييرتفيرعلمعلىدلالةالنصهذاوني

سوهريةتصهتحليلهخلالىهناليهاتوصلىنشج!أهمعنكريمرويحدثنا

وهنهإلاخرىوالديائاتالتوراةنيهجوليةحقيتةهعطينيقيعلىعدت

اللبويةالاحا!يثفيكماتماهأ!أدمضلعهنخلتتحواءان"هبمالحتيقة

هعدىالىاشارةتعطبمتدالتيالمعافيهن!انىالواضحةوالفماواتهاالصحيحة

ثص!حتأغريب-لأهروانهالسوهررسنلدىثجل!ماالاستعارةوهن!هستعاررهزجم!

الضلعهوالمرضىأصابهالذياثكيالالهأعضاءأحدكان:السوهريةالتصيل!ة

تدثعفيأنأجلىهنخلقتالتبىا+لهةول!كيت+:تيهيللضلعالسوهريةوالكلمة

السوهريةنبمقيولكن(الضلحسيد!ة)ابم!."-قيلن"بإسم(انكبمضلع)

السيد!ه)كن!لكوتعبم(الضلحسإةاتعني(-تبمنن)فتحبمايفمآتعلبم

وكيفالحتيتةجن!ورهنههعرفةالصعوبةهنليمىبأنه.وثعتتد()35؟(تحد!التبم

تصة.أدمضلحهنخلتهابدأالتبمحواء؟خلقأصلىالسوهرشعرنه

فحتقتسهولكاهلتخلقهغاية!ملتألمضلعهنحواءخلتتنعلدها،زو!

حالةخلالىمنهعهلكاهلهاوالىاليهاينتتركانالتبمالنتصحالةهن.شناةله

بعدها.ها178صلم.سم(كريمرلم1331

اللفةفيالتور!ةالاشتعارةهن!هـلنكركريمرحول442ص/س.ملمصاهونيل/كريمر(134)

بطركلتطابقاوتعكلالمموهريالابفي،الضلحسيد!ة"صارهكذاالسوهرر

أقلمتعدالتيالتو!ا!ةهنهفكانت4تح!السيل!ه"ايضأبالالفاظالتلاعباوالت!ا!ة

كريمراثطر.!التوراتيةالنردوستصة!يخلتقالتتدنوعهاهنادبيةتورية

244.ص
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مغأياتدصيصبعضمعالتتاربمنحالاتدجدسومر!ةترتيلة.ونيالزجيةا03؟(

التيالخاطلةوالمناهيمالمنمركثموالبمبنالترتيلةهذهجربتاذاا!ريمالترأنء

نكرنتد.الاثبياءبعدللبثمرالطبيعبمالتبديلىلتيجةالسومريةالعتيل!ةالىالخلت

الترتيلةهنهلتترأ(صا!كلولوودنةالطاهرةهذهالكريم.ا!رإن

طيدبم:رتيمعلىالمجطية

هتلسةجممتهالذيالمدىالواسحالإمرنراثل!

الابدالىالمصانر!تدرالذيكلامه!ددلىلاالذيالرب

الاتاليمجبحه!نالمتنرعيدا.تبصرالذي

البلدانجمبعهكبدخائلنبمالمتعالبمدوؤالذي

الساهيةالملصةيتبوأالذيالبيضاء"الملصة"هالئأيجلمىالذياثليلى

!الاهارةوالسياورالقوةاراداتيحكمالذي

ووهبةخاثميةلهتسجدالارضأ!ة

أهاههالسماءيوتتنللى

.(،والرعبالختلععتطهرذاتثقرهد!لة

كلللعهدوالداكئونوالمتجبرونوالدماهونوالطالمونوالاثمراروالضالون

المديلةا36؟(.فبمشعرهم!ترلاا!للك

عليهكتبفىووقيم

،1*؟بأ.لهوالحمدأدليلىالأب"سبحان

نبم!عوبةجمدلنالكريمالقرأنهنأياتاقرتيلاتهذهاهامدضحأناردلالو

نط!جهنيكونان!مكنلاالتوتيلاتهفهانتحدالتيالترأديةالمرالفاتتمع

المبمحيتة.العصورللكفبمالبثمر!كل

لكنألمضلحهنصواءبانضولمعح!حلدثاوقرأثيدمىكلحواءاسمورداطم1135

الرجالىهنخلتهنأصلىاللساءأنالاحالمتالكر3التر2ثصمىتعلطالتيالحتيتة

خلوفىاول!كنلمأدمانهنالطن!بلاماكعزؤ.مذاالثىئكرهنالالسانخل!بدايةاي

".طينهنالاثسانخل!"بداالكنطضمنألمخلحبانيكللماللصلان

.175ص/.سممعاهط!لم("كر!مر/لأ361

023.صلم.سملمصئاطظاكر!مر/137)
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.،381؟او*رضال!عموقيكرمطهوسعح):المدىالواسعالاهرئرائل!

كنبهيتول!انطلمرألضىوالاوييأرضالععموبتيا:المتدسةكلمته

."ا93؟ا!يكون

،104؟(..للهملمكتبليلىلا!ا:كلامهلدللىلاالذيالوب

لفهولىنفعهالفه)ويحنهـج.الابد:الىالمصانريتدرالذي

المصير()51؟(.

وط*رضلى!طولأ.:الاتاليمجمبحنالمتنرسد3عيلاهتبصرالذى

ثماودفهكنتمأينماسكموهو!يهاووبموماسم!منينزلىومامنلأ!بم

.،521؟(!يرتعملون

سكفيرأي:البلدانجمبعهكبدخائلىنبمالمتعالينو:الذي

،)43؟(.و*رض

الساهية:المنصةيتبوأالذيالبيظءالملصةهالنآيجلدمىالذيانليلى

مع!يرولأرضالعموكص1،،)54؟ااصتوىالمرث!علىير!ضأ

.،)05؟(سشكلاصىءالجم

.511:لبنؤا-دد6(831)

.11يا:البتؤسورة(1913

.64:ورنمىسورة(041)

.28:عمران"سورة1411)

.4:الحديدسوؤ(241)

.35:اللورسو:4311)

.ه:طهسورة4411)

!ا.الحليد:اسورة5!ا!ا)
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ايس"صي)أالوبثمية

بعنوانا549الم2لم92فيالتوراتيةالإدابجمعيةنيبحثأكريمرالتى

ينمكلعلىعايهاعثروتد.أووبتصةلنكرةسوهريةروايةوهبماورلهالاثسانأ

عليهاعثرتسوهرتينعدريةهقالةفيجمعتسطرأ(135!إلطيقفقالواعستة

الىهيلىزهاءتبعدالتبمفئرهديتنبمبدسلنانيالجاهعةالتدتيات.الأثريةبعد"-

المنعرقهتحفنبموتطعتانالجاهعةضحيتنبم.تطغأرلع.الانبفدادهنالجلأور.

ثتتبمىوهزابخهأالتصيدةرعنوضحولكنن":كريمرويقولى،نجولى)6،؟(اسد3نيالتليم

هااللرامعلى!تن!كرانللتارىءهـللبفبمووضحأنهماوأحسلهاالمواطنأهمهلا

بعضوانكاهلةغيرلاتزالىالمعوهريةباللنةهعرنتناأنهنبهثوبلاانسبق

هنأجزاءوض!3الزهن)47"(.بمرورهـلحشنفمطسيحؤرالمترجمهالمباطق

-:القصيدة.

يديكبينأضطأنأهـلدالهبميا

حمممزاتأنينوكلمتيكمكأنأهـلد

اليكثمدانبمبثعننلنطحال!ولدنئبمالتبمعلنئ!.."

لعذاببمبالرثاءزجتي1لتص!ع

الدمو3سوىلهيتدرلم.!كنكوالالم.العذاببييحدق

الخياةنفمىحتىويسلبنبمبتبضهالسيىءالحطيسمككل

جسمبميعمالخبيثالمرفى

وحوصدق.كلمة-البارعونالحكماءايتالوا-لتد

702.ص.صى/ممعاهط!لم("كررو/دا\61

ا!سنرواصملر8التوواكلنكؤوردإ!ب02101صلم.سمسامط!لما"!ر4!مر/؟147\1

بالبعثالا!مانهلىلصمناولىلألهالقلمالعهداسدارب!!مييمهث!عهفيغرسآ

مناقلمالهوملوعحعؤفي!مككاسرال!بليمنلمىلبي!موالعلمالعهدكتبفي

قصهانهـملر.\لأ6صلمالاثبهاءابولمصي!عباصى/التقادالغرابراههم

السلاماعلههأا!يحولىسهاتيهاالطر.الرالطونواديهنالتدممالعهدسغل!ا!ب

.السلامعلفما!يطابرأهمبعدخاصعأهبحم!إهربدا.له!ف03،
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خطيلةبلاطنلىلأمرولدلم

التدمهئذالجودفبم!كنلمهالبريالطنلان

!يللولللهأؤالهتدمىكلضربهالذيوالمرفىممىالمرفىلنميطانطربلتد

السوء.هصيد

دا؟ا.!حبورأأ8فرجأالوجلىعذابولئلى

الالهضلاةيصفهتتطعطيبمرتيموهذا

والاروأءالنيضهياههاجبلتهالولاه"والانهار

الاهواونبىبيفعةالسمكوضحهاولولاه

الواسعةالأرضفبمأعمنعاشهاالسماءأطياربلتولما

السانرةالسحببمائهاجامحتهالولاهالسماءوفئ

السهلىبهايزبوالتيوالاعشابالنبال!تلمتهاولولاه

أثمارها)9،؟ا.الجبلىغابةفبماللابط-الاينمجارثتجتولما.

العلياوالمدكلالسلرفيهيال!ينعلىتطفىكمانتسوهريةعقيليهناك:كريمراويتولى

")0115.الالهةليخلمطينهنصدحالانسان"ان.هبمللكالسوهررسنعدد

الجنةاوعاناجلة!صفنص

الاسودالفرابيدعقلادلمون"فبم

ياثمدكيأرهدهنوها-الارهلةتجد-ولمالحملىينترسلاوالنئبالاسديترسول!

أنا)الاثممخيقولىعجوز-ولاألاتتولىلاوعجوؤد!لمون(هريضةعينبم)ويتول

"!ههولقولىلالايتفوهالموتنهرعبر-وهنتممعتملاوالعذراءاالسنفبمطاعنئمديخ

4)؟115.هلخرمالثص01

بدءأبالإيمانيدطقالجودفيأوهبمواحدةحتيتةلنات!دالدصوصهنهان

للاثسانالإلهبمالخطابيمدكلالدينوانالحالبمعصرباحتىالابساليةنجرهلذ

البمنمريةالاخوةهنهـلبنيكت"وأذاكريمريتولىكماكالطوهتىجدايدما

السا!اتوالهمالىفارجعوالاجناسالاتوامجمبعبينالمدئمتركةوالآنسالية

213.صلم.سما"كروولم811!ا

لأ.78صلم..سماكر!رلم91!ا1

.791صلم.صىماكرمرلم1015

.2دا5صلم"بىمكر!مر/ادا151

http://kotob.has.it



تدثكلهتخترقأدببىنتاجهناكئرن!نهاونصائحهمووصاياهموحكمهملهموأهد3

الاساسيةالبمفعرطبيعةأعينناأهامولكمفمفالبينةوفروقالحضاهـلةالاخمرفات

وئلاضنوخممممةنيفتبلىود!ونجتالسوهريةالاهثالجمعتوتد.عاين!واوأنىحيثئا

أهثالهم:بعضنصوصوهفهقرنجأ.

لنسد"الماءنيوضعت"لو

فلنتفق"الموتعلينا"كتب

يكوننتدكئيرأينععيرأهلكوهنسعيدأيكونفتدالكئيرةالنضةهلكهن"

")1152.ااينامأنوسعهنبمينعينأيملكلاهن!كةك!،سعيدأ

تاثرهدنهحولتويأتعبيرأتعبرالإلهةحولىوعتيدتهمللدلونالسومررلهننظرةان

هذهالفترةلككفبمالبدثمريالعقلىيملككانالمعقولىهنليدساذبالنبواتالعقيدة

حاولوالأنبياءمحاولاتهناكلكنلملوالعدمهنخيالهوينسجهاالتصورات

خلقالذيهوهبدعخالقالهبوجودالتبلبغأووالايمانالتوحيدعتيدةتصحيح

الوجود.فبمهاوكلوالإرضوالسمواتالانسان

التصوراتابتداءأ!*هنالدينيةللعقيدةالاسعاسيةالتصوراتفبمالتتاربان

هذاوتحديدالهالفالانسانخلقحولىبتصوراتهموهرورأالخالقالالهحولىالباثمرية

علىوالصبروالابتلاءالت!رعقيدةبينتجمعالتبمالتصوراتوكذلكوهكونجاتهالخلق

هنهتتارلأنممميجأالباحثينأهامتضعالاهورهذ،كلوالذنوبوالخطاياالبلاء

وحدةروكدماوهوالمخللنةوالإهموالاتوامالمخدكنةالمراحلىبينحتىالصورة

والمصلر.الاصلى

لقللاةاثعكاسانهاعلىالطبيعهتوىالىينظرالسوهريالمجتمحكالطلتد

التيامعلىالطبيعةلتوىهمدالةبوصنهاالسوهريةالإلهةاستمرتوتد!الإلهة

ولذلك.ككل)52؟(السوهريللمجتمحالممفمتركالحضاريالتراثهنأجؤلج!وها

سلمعليالانسافيللارتتاءالإولىالمحاولاتتمل!السوهريةالحضارةكانت

وثد،الانجازهذاتحق!باتجاهالانسانخطاوضعتتدالنبواتوكانت،الحضارة

فبموالعمرانيةوالاديهوالفكريةالمدنيةوطبيعتهاالحياةصورعلىالأئرهذاانعكمنى

هنالنو3هذافبمالجوهريالتجديدهوها"توينبيتساعلىوكماالسوهريالمجتمع

.9؟2172-صسومرلمالواح(كر!مر/لأ52)

81.صط؟/البشر!ةتاص!أردالدلم/(تولبي53؟)
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والكتابة،،الطبتاتنيوتباينالإنتاجنبمنانض؟السوهررناوجدهالذيالمجتمع

وهميزةجديدةهظاهرجميعهاكانت،والحربالمدنيةوالمستقراتالضخمةوالعمارة

ووظينتها)1154.الإلهةصفةنيكانالجن!ريالتفييرولكن

الذيالاهرالعالميأئرهاهوالسوهريةالحضارةعلىنلاحظهأثرأعظمان

نا.كانحيتمابهاوتأئرهلهاالمعاصرالانسانعقلىعلىالحضارةهن!ههيمنةياجمد

الاتصالىنيهيصبعصرفبمالرافدينواديهنالمكانهذافبمالحضارةهور

يثيرالبيئيةالظريفعلىللسيطرةصناعيةوسائلاهتلاكإهكانيئوجودولنعدم

لأهراستجابةيمدكلالأهركانانلنايعكمىوانهالمناجىءالظهورهذاسرعنتساوفى

ناارادتهينعاضهحيثوحضاريأروحانيأهربزألكونانالبلادلهذهالةاراد.الهبى

هنهافينطلتونحضاهـلآوتعدهمالجزيرةمنالتادهينالمهاجرينالارضهذهتستتبلى

عليه)نحالئافيالباثمرأبوانطليأرضهافعلى.ال!هرسالاتلطلفونالارضالي

أبواندفعالارضض!هوهنوالمواجهةالتحملىني!روشأالانسانيةيعلم(السلام

استحضرنالوولذلك.الحجةعليهاويتيمالحكمةالانسانيةيعلمإبراهيمالإنبياء

عظيملأهرالةبأهرفيأتتدالرافدينأرضأنندرفيستوالاحداثالمعافيهن!ه

غيرهادونالرتعةهن!هعلىالحضايتيامهنيتعجبونالباحثينبعضإنحتى

الىيدعوأهروانه"توينبييتولىحيثالاختيارهذاخصوصيةعنويتممعاعلون

فبملاالمستنتعاتترويضعلىاتتصاديأالتائمةالمدنياتأتدمتظهرانالعجب

المصررسنيسبتوالمنالسوهررن،والنراتلدجلةالادنىالحوضفبمبلىالملياهصر

علىاعتمادأبمستتبلهمجازفوافالسوهررن،علممتنوتوا.بلىهناهرتهمنبمنتط

س!مباستيرادوتاهواالفرفيوهبمالخامالموادهنفقطواحدةهادةاستفلالى

نيللنحاسالصالحالحجراستيرادوانوالنحاسالتماثيلىأحجارهناحتياجاتهم

المصررسنالسوهررنوفافى.النضةاوالذهباستيرادك!نةكلنتهكانتسوهر

وتوسعواالسندنهرالىتجاهـلأتوسعواهنهمنمنعاطأاكثروكانواايضأبالتجارة

توسعكان!إلمتاجرةالنتلنبمكبيرعملىأهمولكنالعرببمالخلببمنبمتجارلأ

السوهريةالمدنيةأثرتلقد.الغرببما.ه؟االمنمماليالاتجاهنيالتجاريالسوهررسن

08.صطالمالبشراكةتال!ارديلدلملم(تولبي154)

توديلكيالملطتةهنهتهينةحدوهذا87/.ص1جلمالبشرايةتال!لمأرنالد/توبببما؟155

.!!
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الملام!وعلىي!بطبعلىاثربائدتطد5جمبما!!إلمعاصؤالمدئياتئي

!ةيشعميالمعللهةوعلي5هلاصهأهنفكل!نن!وهر!أهنهتنبسةكاثتالننى

تبلىالمال!للالفلبمالم!الدصدبرألصددجيبئض!ةم!المي(المم!ربيسوخم!ا

نلكنيتلرركالتالصنوىأسدافبمططيةلههثامتالذيالوتتوهو،الميلاد

.،)56؟(السومرا"

روضحهخططثرسمان!مكنناال!ديمالعالمصو!ةهعالمللاتوضحتانولعد

الممالثرأسالرافدينارضينمكلتحيث.الجفرانقهبالرتعةوارتباطهالإثبياءطهور

الجددسههدبينالتناعلىكن!لكورضح.الإخرىالنتاطنخوللانطلاقالرحي

كانتالتبمالروجيةوالعلاتةالوئيتةالروابطعلىالتعرفويمكن،والالبياءالبطمري

الادني.المنعرقهدنبينتانمة

المتديىبيت

بابل

هكة

الئلاث،ايمدنبونالتاراحبالعلاثةصالديالر!يالمدث

بابلىمحالم!دسوهم!هكةالم!دستانالمدصتان

ومحمدهكةدور!حونحتىالدبواتلتحتضن!لسطونمحوتتواصلركيالم!لودبا.--

ءمم!.لم

لأ.01ص1جلم.صىملماتولبي156)
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بابلىذكر،له)1157وطلوتهالوتببابلالملكينعلىأنزلوما)تعالىتالى-1؟

(السلامعليه)سليمانعصراليءوالسلطةالتوةهربزكانتانهاعلىيلل

أراد،،المتل!مىبيتبنبمسليمانعصروفبم،ترونعمنعرةبحدفىدالميلادقبل

أيما"خصالىثلاثرلهسألىحتيالارضعلىهمسجدأعطميكوانسليمان

هدكلخطيئتههنخربمالمسجدهذافيالصلاةالاهـلدلابيتههنخرجرجلى

الثالئة:أوردانكث!بعدابنوتالى.والنسافياحمدرواه!أههولدته!م

هكة.يعنبئ،")5891إيماهاأعطاناتدالةوانلداالثالثةلكوناننرجح"

تسميةانولدسو(أورشليمهدينة)التديىحولىسورأسليمانوأتام

باب)كانتبابلأنأو،أورالقديمةالعراتيةالمدينهباسماءهتأهلرةأورينعلم

.السلامأوووتعنبىأورينعليمفكانت)9.؟ا،الالهباباي(أول

كانللتوحيدرمزأولىله)06؟اثبكةللذ!رللناسوفعبيتاولانآ)تعالىتالى-2

الأرضانوروايات،حوبهاوالطواناببنانهاألمأهرالةانرواياتونبى،هكة

وتخريجها.الروايات.هذهذكرتوتد،هكةهنلحيت

!عجدالىالحرامالم!عجدمنللأبعبدهأسعرىالليسبعانأتعالىتالى-3

.،)؟6؟(!ولهياركناطيالألص

ثمانينابنوهو(السلامعليه)ابراهيماختتن!:وسلمعليهالةصلىالنببمتالى

..."بالتدهـبمسلة

الحدشا.لفمراعذلكذكركماهكاناسموالتل!وبم.إلبخارمم!،رواه

201.لمالبفر8)57؟اسورة

.027صلموالالبياءالدبوةلمعلبمهحمدلمالصابودبمالأ158

.121صالاساط!لم/علي/الع!يك(95؟1

.69/عمران"سورة(1016

.\ألاسراء/اس!ر3؟16)
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بث!"؟ثىمم!

.س9!ؤ!سلأ،ب،-

.أ*3.?ء%طاث+كئ3

لا.2س.2!لأ.--ليؤ،

!كاو+يرء*!ؤ/!،!ا+

.لافي!ك!.-؟-س

في!*طر!!:في-تحمأ+

:؟2ا2!ء1،*

مم!ء!!ذ؟؟نر؟ع3

لمهه!بر96ود*!

حهع+س،ك!غأ

وحضارتهاضودفاسومراندهـ//بالر

بلصو!؟اللكرةعنتعبركاثتالتبمالصور4تالكتابة

ا*ععانقضيصو!؟لطمؤروحظدلكتابةالسابتالمرحدةتمكلوهي

وهلاهالعدكمالمراتيالمجتمحهيعر!!دالطقانانووجحساالختانع!عبره

مكلمداولصالدتانانادال!دكمالمرا!جالمجتمعهبماللأبواىثردلاكل

الدونواف!تحتحنلمماالانسانله3!ستجىو!سوة8مماثا
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الابضالمعبدالورجماء-86

هنوتسوهرلماندص!لم،لر

،..م3الرابحالالكمنالئانبمالنصكا

حفعارتهاص
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البر"المتحك01م.!الئاثبمالالك3اوأأطمببصن!لو3-

طمباباجلجا!الىبملحمةغر!انلىيالعم!انصم!كل

الاثاندهنهيالعم!انصور8!بحعأو!عبرالبدعلاثيالمتحف.هبم

ال!دك!

حععاا!نوبخهاسوهر/اند!لمبال!.ء
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هندسبم.تمر!ههططبملر!م!صدلإ

11اجزاءمساحهحسام!هبم..مق0018بخحوال!ديم

العراقاحضارةلمنيكولإسلمبوستندء
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تماأا!هوا01111م.ثهالثالثالالكصا!ولالنصكأمتعيدلن

اسمركلهنثمائ!اد!وا161.علاجى

دمع!قمتحكمتعبدلن

النببىاتالىالحديثني

11الانبياءهعمئمرإنا-"

يفعلىبايماننانمسك

اسنادهوقالىالكب!هبمالطبرافيلراه

التعبدحالىتمكلمخمكلةائركةمواتحمنلتماث!دطلى

11فىكرهاالذيالعبادةحالة!كدمماالهسرىهلىالمنىالاكاديت

الهسرىعلىالدنىوضعاللطرةسمننمناا!

وأثارهانعراقحضارة/نعولاس/ا

وحمطرتهاهنونجهاسومرلماندل!لمالهر

وءحالة!لربعبادةكرتبطاوعبادةحالة!معورنقمثىا!وتمئالىكلانلى

الهسرىهلىال!نى
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اله!اثمةمأحالآالا!ضلالنممحة81-

لاثبلىالملوكاسماءالجاند"

هبم"التجارةالططهةالاختامتفهر82-

الاثإسختمهبمكستعمل

اله/حضارةنووكلاسى
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الكافيالمصلى

أعيلا"01ا.مبمه3.ثو

الثاثىلبشرالةاء
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الإولالمبحث

ثوعالنبىمصرمد!لدثمر!ثاوالدمةمكابعة

اييلا"ميا

الترأ!دوتدالبمنمريةعلىهرتالتيالإحداثلنا.أهمسجلىألكريمالترأان

الةأرادهالذىبالمحدف.الحدثارتباطهدىهوذلكولرزهواحدمعنىعلىالكريم

علىتمركانتالتبمالاحداثأهمولعلى.الارضعلىلةالعبوديةتحقىوهوللانسان

هلاهمعلىالحدث0اوالنبأهذاالرسلىهوم!ءواعلانالرسلىأرسمالىزهانهبمالبمفعرا"

تواصلىوكان.الرشولىإرسالىالىدعتالتبمالاثحرافاتعنالتخلبىالىول!كوتهم

ولمدبيأاورسولاالياوارسلالاأمةالمحهتركوهاالارضعنهدتطعغ!السماء

هنوهدهمتوهههعتصتهالترأنعليناقمقهنهمولكنالبمفعرحياةفبمانتطاع!حث

!عف!!ور!1(!)صمددبطهخاطبأتعالىتالىكمايتصصلم

الانبياءنكانكليما(11(.موسىالفهوك!عهكنقصص!لموسلآتبلمن

سيأضفيناوثأتعالىتالىبعضهنبعضهانرأيةال!سبهياتواصلو

ههيناوممنلاسعراليلابراهمثريةومنك!مححماناوممنلمثريةمنالنم!نمن

الضؤسلطألكريمالترأولكنالنبوةفريتهنيأدمبعدنتواصلت.(121واف

.164اللساءلم11)

.58لمهر1123
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كانون!كرهمالبدثمريةحياةفبىقصوىأهيةتمدكلكاثتالتبموالرسمالاتاللبواتعلى

والاهانة.هولاءبهايتمتحكانالتيبالمسووبيةالاحساسنيلرفىبمعأالبلأممريةيعطبم

الانبياءهلاءاستخدههاوالتبمالقرأع!رضعهاالتبمالاساليب!واثع

عنطالمطافدهايةئيتتركزدنواتهمحصيلةفكائتاقواههمد!طوةافي

للرسالةالمدكاهلىالإثموذج(!)هحمدهدكلنتد(!)هحمدوأنضلهمخاتمهم

2لمنكانالارضعلىالاثسانعمرأيامهنل!مأخرحتيالبتاءينعريطتستونجبمالتي

أنبياء(!)وهحمدأدمولين.وسلاههالةصلواتعليهالخاتموصمدالإولى

والثببمبتبلينهاوي!فتوههالىرسعالةويحملىاليهلحىالذيهووالرسولى،ورصعل

رسولوكلاللبوةهنأعلىفالرسمالة.بالتبليخا13يكلفولمبدثمعاليهلحىالذيهو

ولاعكمى.لببم

نكانبهاالإلسانانةحبارلانيةوهبةللاثسانيةهلارهةصنةالانبياءطهوران

!ورو!ولأالشرهنهـلحلنروثهمالخيراللاسيملمووالرسلىالانبياء

علدلتلين.،صكيمأصيزأبنهوكان.الرمعلبعد!حةالتهعلىللناسيكونللا

اهاالفأوعمنعرينهانةعلىل!يدعلدهمبأرواياتورتوتد"جدأكثيرأالإدبياء

وهمتنضيلأبهمالايمانيجبالكريمالقرأننبىفكرواواف!ينفدكةهلهم.الرسلى

141.وعاثمروخمسة(25)

البلأممرحياةنبمالتحيدعتيدةتئبيتهبىالإثبياءلحكوةبهاتمي!بئصنةأهمان

اعىايأنرصلأأتكليربوسأتعالىتالىالةغيروعبالهال!فمرفيولبذ

.()01ولكلتوا!عبوا

شريعةهحولنتيهةاحدةهتعاتبةبصوةوالرسلىالاثبياءتعاليالهأرسللتد

سبتتهالتبمبالتجربةقومهينكررسولىكليكان.المبعوثالرسولىعصرمحتتداسب.

ول!ثأاظ!،دللاةتعالىتالى.عاثتاوكذبتالتبمالاخرىالاتواموعاقبة/

تبلهمبمننكرهمانالى(61(قينأ*ضه+مقطءاعبلراي!لمط

الفهالإء!احروابصطةالعلق!يوناد3ف!قومتعنظفاء!عدلماروسرواأ

.13ميألالبهاءلماللبؤ/عليصمدلمالصابطي(3)

احمد.الامامعنالرشلالاثبياء!دا!ة!نكر/4؟صلم.صىمالصابطي141

.36لماللحلى(15

65.لمالاعراف116

-78-

http://kotob.has.it



تبلهمبمقئكرهم.بب!:!الطل!ثميعلوبصجاص!3"ثه!.!!فى

لولأم!!صاللىب!!ت!وفى!ي-ءوط!صع!هه!بكلهدأ
بهـ)8(.مفدفيت!ي!.كليضولإ!كا!ر!اال!د؟ةهممه!تكلله

التجربةواستخلاصقياطارضمندراكلالم!ا!ثالكريم!رأنعلتد

الذيالصرا،مواجهةفغالثباتعلىوالتطؤبالتبنم!يتمعحلىميصلبلاء

ئضعكأ.6خرىنجهةهنواتباعهمالباهلبن::"والالببماهال!تمحبس!حصلى

يولميصل!أنهعنههق.اعركلحراهلظمقثين!ولدسمققدماالبدءصعي

الضوءالتاءخلالىمن(191!ملا!يعة!ملهوسيه!ه!ىلفلا.مالمة

خاضهاالتيالتجياليطت!منالتدلمالم!!مقالهاثلةالممعاصاىطههلى

علىللانسانالإخيرالعصرضمقالمممووبيةأعباءتحملىعلى؟الشدتتعظ*لبماه

المجتمعلاعدادتريوايةوسيلةالترأ!ضهاالتبمضة.؟التصصكالت!تدال!!د!

ات!ملن!وكلكأالاهمعلىالفعهوكلضليةاكتصبتالتي*مة.ططءالسلم

هحمدكان،101(شهيطعلي!لرشولويكونث!صعل!ثهاء!افر!مط

الترأأياتتحملهاالتبمالهائلةالظاتةمنالفعحلاتيكلكصكقىاصط!ى،)

تبله.منألإدبماءأخقهالباءهليتض!مي

الانبياءموافتعرفي.كانتالتيأ،تهثلا،فيالكر!الترلأثلط

غيووعلىفنىيتحركلاألم!هـحبأ"والقاثحالا!ثط!عق!لهبم!طه

.والاشعياءوالصاةوالعالمالكوتحكمالتبمجمكولمصصعلنقحكمهلالماطد

!حكمالذمم!هووالتاثون.بالصلنةتطلحل!!هـصفة!لغهك.يععدأه!اه

الترأدزولىقيلعدهاالدتابكع!ففدحنلما!هم!الةهي!*الم!

تيجا!ر!يالم!البالي.منأ!لعع!فلساالبو!!الكل!قا.551!!"

الإض!نامة!برويزالىادهق!طكلمقك!ة!د"بى!8مدكاك!!ثناصك

طكلبلهثماستفه!اعلق!جم!*فى!صكاق!لس!كسرلأ.

-96.*ص!لم171

78.لم*ص!181

.؟ه؟19-لم!191

.3،؟هم!لم(.".أ

لممىممد!سةلم3عيلمممهع!ص!اهم!!كللمهدمعيل!لمطك11لماا
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يعطبىلكبمأزهنتهاهنجرتاحداثآالمتأهلىاهامنيضحاسرائيلىا2؟ابدبمالى

الىابراؤهانبمتحتاجالعبرةكانتعثدهاولكنهـلخيالد3الحلثهقالعبرةخلاصة

العصرتواصبلىبصووةألكريمالقرأن!كرنتدحدممبمهتياسول!سيمىالزهنعنصر

وثموبى(السلامعليه)ثوعبعصرنئىهمالذيقعادالىبالنسبةاللاحقمحالساب!

البمنمريةالتجاربعرضلهدفا!رحم!وطتالتنكيرهذاان.عادبعصرنئر!الليق

ننسنبىوالدسيانالغنلةسل!ردازاحةالبمنعريالنكرواثارة"بعواتبهاوالاعتبار

.،)113الالسان

حتيتةثللافيانلإبد(السلامعليهانوععصرخديدمحاولةاليعللاواذا

نابلىللتانيةسطحيةبطريتةتعالجبحيثبالسهوبةليستالمسألةانوهبم

ناتدةالصووةيجعلىالتديمر!الم!دارسبمهنكئيرفيلةنبمالحاصلىالاضطراب

اتناععلىالتليرةيكتمممبعلساستدل!جأورلطاوخديدهعهايتعذرالملامح

تراءاتهعطماندجدلنلك.هكانهاوعصرهتحديدنبىهوثقةهعلوبةبجيالتارىء

والاساطع!الخراناتطرحاتهمعلىغلبتالتد!ماءكانواذاهمنعولنعةالتديمرحغالم!

يتولىكماوالطلونوالإهواءالاوهامالقديمرحم!للد3عروضعهمغلبتالمعاصريقفان

")14(.الهوياهلاء.منولتيتهطنوحمغ.الد3"هعطملعورراثت

لدتواانالتديمريخالد3هتخصصويعجزهماهكانهاودوععصرليستوالتضية

أهاماببندطاهنتوعهعلتةتضاياهبمالتليمرحم!الد3تضاياهعطمولكقفيه

وهن.بحالىلكذيلهااونضدببهايمكنولا،نددننلاوالدطربإت.:%لتيالائدرأضات

وابالاندمعانارتباطهاوكينيةاللنةاوالاثسانأصلىالتل!يمرح!الد3هعضلاتأمدكة

وتخزينالزراعةهنابتداءأالانساندثدتطوربااوالوسائلىواستخداماالكم!بة

كلوهكذااوأينهتىسكانيتجمحأولثم.والمعادنواستخدامهاوالدارالطعام

اوهامهعهاتبدأوا+لاوالحنرياتطررعنالباحثيقاهامتبرزالتبمالقضايا

بليالىالكر!مالقر%!دمكلألمقصةعرفىبعدالبقرةسورةنيالحالةهنهمم!بعة!ن،112

مسقوىهيوا!مرضهاالتالعالكرأكمالترأيمنيالتر%كلكث!يعداثمياسرال!

هوالم!تيالعلصروعلةالخالحالةمنلاثهاالسليمةكلالاصلحلةلبياناحد

.ابالنالحالمخلويارتباطعنالتضعية!برتأ.مكانزمانكلفيالاثصان

.601ض/راخيالم!الاسلاميالتلهعوو/هماولللينور/خل!!113

العبا:.تالىايفع!انسب!23ص1ج/الحضاوةتصةلمول/د!الت،114
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ببعيد!.غلاالتداهىالعراتييناوالسوهررلدنأصلىتضيةوهاجاتهمواستكد3المورنجين

والتبمالحاسمةالقضاياهحالتعاهلىاسممىعرضهنبىواضحأالقرأنكانلتد

هيوالمنكرونالنلاسنةوضعهااقيالبشريةالمناهجبينالطرقهفترقنتاطشد

للعتلىالنظرهستوعىوفقعلىالاشكالياتحلىحاولتالتبموالمثاليةالمال!ية

اللاهحدلابةالخالقبتدرةالايمانبينهتوازنأهزيجأالقرأناعطىلتد.البمنعري

سمبحانهاللهاوجدهاالتجوالاستعداداتالتابلياتتنالمستمدةالانسانو!رة

الانسانتعطبمالتا،يخبملعدثالقرأنطبالنطرةنكانتالانسانعددوتعالي

وسننه.الوجودنواميمىمحواثسجامآبالواتعيةاحساسأ

الهويوعنألوهموعنالخرافةعنالاسلاهيةالتر!!ابتعدتولنلك

عنديحصلىهداهأتصىنيالنعالةالحالةلإيجادالمؤئراتتركيزفكان.والتعصب

والعلميالعمكبمالمنهجهحتتاطحجدثانبدونوتحليلهالقرأفياللصل!هلى

،*.المتجرد

بكلواضحةالقضيةكانتالالهيةالارادةهعالطينلالتتاءالاولىاللخطةوهنذ

للمادةالمتناسقالاطاريضعبالفيبالايماننكان..وواتعيتهاوينعموليتهاأبعالما

صدغيرالالهيالابداعفيكونتتويمأحدممنونقصياغتهاهنوينتهيالطيدية

الخالتين.أحمممنالةفتباركهثالىار3نبمالحياةعنعبرتالتبمالطيليةبالاشكالى

الانسانعاشهاالتيالسنينهتدارنللايولاالإرضعلىيعدضىالاثسانألمنكان

لتلتبمالإستعدادعلىورلتد!ربحياتهيعيضىوهوالبدثعريةصوبئ)115علىالمقيم

!اكللافعاثمرات؟السنينهنهكانتكمالإرضعلىالخلانةوهبمالربانيةألطينة

الفيب)6؟(.عالمنبىأهزملاييناا*فهنات

ابنوروايةا)7؟(ترونعدثمرةونوعألمبين)انعباسابنلرويهحديثوفبم

كلونيأدمعلىاوالخالقالممم!علىوعطة!ورتههلى2دماللاخلقاالحديثكل1151

الاسعان.هكر3فيالثاليةهعيتنحالرمىالمعلىالاطىفيالحالات

طهرالعاكلالانسانانعلىالاثثريالجياا+ما!!ة)الحفو!اىالملماءب!اتفافىهلاك1161

لقي!تحليدمجدل!العاكلتبلىالتيالبعو4مة*ثواعطكق..مفىمعلةت04بحلي

.الارضمحلى!هالبلاية

!نكرلمعباسابنعنالحليث143صلمالاثبياءالنبوة/عليهحمد/الصابطي(117

هقونة.أنهاالراجحهرفوعةأمهتوفةالبخاريروا!ة
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يميمسىا*سغمعلى!!ع!!ا.و!الةالبخال!مهافبمتعباصى
؟*كلا!.!يلصه،؟!؟/!!ولسي،فيحبالطابنلرا.كذ!ماهه

.اإأهة!هع!ة"مض-!؟،.،-!؟لطهكانفكم:تالى،هفملعم:هالى

!عنىيق؟عالم.هدة!رن!لى!ةالتوفىن!بمالملماءاخدلمفوثد

تعص!ي!الهاثرلي!رونض1،11!كنبىكماجيلأيعنبمالتبرنانالعلماء

!لأ"؟(.!فىول!ماأكلفرجمونعقحكاية

يميللتحيتى!د!وءشعاهاالتبمالص!حدتأا"الكريمالترأنونبم

!آ.،*ضع!ونصنة!تيطثالي!الىنو!أأ!اناأوثدتعالىتوله

هه!ثر!ة!م!هةعليالضي!سلطهالاالةث.،1.18مالمونوه!بو!ان!أ!لم!

!مالكل.لعمرالطيدقي!هدمستيور!تعدخمسونإلاعامأفان.المدةطولى

صص!ي!بتمحعق!ف!م!عةمعرطةبصينةيكنلمنحبتاءانوسعدر

بكق!لميءتمططااوسعتلهرمأيكقلمالامرالطلعدالإيةسيافىالطبلىفط

!ف*قي.لت!-.ي!ر!اهةولالطط!مكئهبتاثهطررشعنيدحداهملكبمتوبه

ععد!!د!!اكا!ك!!اباهيمقالتبفغعلى!مبر-نحهوتجنهمعلى

داه88البعوإمنالعطماءلاعمارملطتيةغ!

،!..!طمطهجم!ثفىال!!ل!الس!مرثانبعهاطريتةوهناك

طج..؟لا.؟ا،13\سدطالقولط!مل!منئماثيةانطهـبا.تهمجملة

كل!نن!!،.س!1.000456الىالرقمهذا!تئعاخرجدولى
..س.!!!ج!-طههيهمقل!لطمازال!الإسمخاصاعمارئ!!

قى".3بخثئ"ة.قدتاف*""-تب!الامع!ههذا!حلىانأسلماءبمئي

.3-"-ا.إش.دةا!.9س.43؟صلم.مفىلم!ثانطي1181

\..لمطهسط1911

.4؟لمالعلكم!س!10128

هصصيسكلىم!!منت!ل!ثد!كلهعسىلم!اصممحمدلممحمدايدد21؟ا

كلهعة!مهعدهإ.!ىمبلدوهد!*عكلمديقاوطكر5عا1لمهمايي

هلد"،في.مبو"ثماجم!ليس!ءال!دصةهممه

همكهد+ملإلمدآ05عغلم!مبي!دقه!هسلبر!لىلمسمة1221

.؟89؟
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وتدسنةتعدلىايامبعضهانالىذهبلعضهمالمنمهورسدينآيعدونكانواالتد!ماء

ملىءحاولواالذينالدطودهوزنجبمان"وهبمالطاهرةهانهكبيراا!واردا+لارعالمنصر

التاهـلخيةوالنتراتالعالملخل!الصحيحرح!الد!اثهاعتتلراهابونابواتح،النراغ

نجدواالثتةبنضبهانوئوقتل!ويلاتهقعلدهمهاعلىتعيدئهانبماعتمدواالتي

جديد!ةاسماةللكرواأنهنولدلاالنراغملىءفبمبهاليستعيلواالاسماءمنعددأ

وهذا،السنينا123نبمالنراغهذاليسدواعنلم.الذينالاينمخاصحياةنيط!وا

علىينطبقتدالكلامهذااناذد!قي!غيرتعميمهنيخلوولاسليمغيرالتحليلى

التوراةهناتلموهبمالسوهريةالملوفيإثباتتائمةثنسركيفولكنالتوراةدوببم

الطاهرةهذهأثرلعزوانلابدهلطتدينثكونانارل!لااذابلى.التوراةول!ركاتليوش

الطأهرةهنهبأننعلمأنلابدولكن.التوراةدوبخبمالىالدنموهرتهنوالتتالها

اننا.الطاهرةهنهأصلىعننبحثانولابدالتدييمةالعراتيةالحضارةنبمهجوبة

كانالبدئعربم!المجتمحبأنا+لارعلماءاليهتيملىوهاالحضارةضةبعههد3منشلم

الجليدىالعصرنبمللانمممانالحيويالسيطوكان.الاولىبداياتهفبمصربأ

الحيوجم!المحيطكانورمعصرورلسمى.م.!(000551-0005001)الرابع

ثمالعرييةالجز!ةشبههحالمنعاموللادالعرا!وكان..الحاليةبالدممعةوليمميجدرب

وسانلىللانسانيونجرحيويأمحيطأ.تمنمكلضه-المساحةكاثتانرااما*هنأجزاء

ننحنالطذهبنيماكبيراا!واردل!يدسوسةاحمدكانواذا.الحياتبىالاستقرار

الملوكإثباتتانمةعلىول!التوراةعلىتتتصرلمالتضيةإناذهعهماثتنقلا

(السلامعليهأنحقضاهاالتيالن!بوضحن!كرالكريمالترأنانبلىالسومرية

بتاءبخانالعنكبوتسورةهنبالإيةاستدثمهدناكما.التحيدض!ةاليقومهيد!و

(السلامعليهأصهانعلىيدلوهذا.شدةحممعينتسعمانةتوبهيد!ونرح

كانتالاوليهراحلهانبمالباثمريةاعمارانولددو.للدمموةالمذكوةالمدةشههناكثر

ذكرألكريمالترأانبلىتوههعلىغررسأيكنلمالثبيدحعمراناذبا!ولىتمم!ؤ

حدهـبىضمنتبقىولكنهاوارد!الاعجازسبيلىعليالعمراطالةباناخرىمواضحني

الانساندورينتهبىثمللكافرشللتحديالعمراطالةوهبمالفهارالماالتيالحكمة

نكرحيثالكهفأهلىلنتيةبالنسبةحصلىكماالإعجاؤهذاعليهالفهأجوىالذي

المكتث!ناتالريمشارءضؤنيالرافدوناديحضا:ل!!لمد.لألمحمدلمالطرسيمعة231)

202.صلمراكيالم!ال!لرالائا!ة
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الحياةهظاهرتفيربئيقطتهمولعدسنينوتدممعلكثمائةاثامهمالفهانالكريمالترأن

وكذلك.الذفأهاتهملهمدررل!غرباءناصبحواهجتمعهموالىال!طمبالنسبة

بعثةثمعامهانةالفهأهاتهحيلماالبترةسورةنياسمهلجرنالمنكورلعزرباللسبة

نواهيمىوتنيرالتحديحالةعلىركزالخوارقض!أجرفيعنالماالكريمالترأن!ن

الترأنيخ!ولمتوههنبىثوحهكوثهدةينكرالأهرعنلماهذاينكرلافكيف.الحياة

العصورتلكفبمكانتالاعمارانعلىنلكفدلى.الفترةطولوهيالمسألةهنهعلى

طويكعمروهو"بتولهالظاهرةض!حولىتطبسيدعتبوتدالسنينزبطولىتمد3

أصلقهنندكتاهولكنناالافرادأعمارفبىهالتولاطبيعيغيراي!نلنالعدو،!يد

نستطعنإنناتنسيرأاردنافإذا-صدتهبرهانحده-.وهذاالجودهذانيصر

الذيعوضانببعيدفليمى،وصهـدأتليلأكانيوهذاكالبشريةعددإن:دتولىان

إذاحتى.الحياةواهتدادالارضلعمارة.العمرطولىالعلدكثرةعنالاجيالىهنه

فبمطحوظةالظاهرةوهذ.الاعمارلطولىداعهناكيدلمالارضوعمربئالناسلكاثر

النسورنبمكماالاعمارطالتالنسلىوكلالعددكلنكما.الاحياءهنكثيرأعمار

الذباببينما.الاعوامهناتبعضهاعمرلييلغ"جتىكالسلحناةالزواحفوص

"ا24(.اسبوعينهناكثزضهالواحد،تعيدثيلابالملايين!توالدالذي

عناثروردوتدالصنةبهنهاهط!زتللانسانالتديمةالاعمارانلناليديمذا

الذرضياعمرابنليتالى:تالىهجاهدعن(عدهماالئهرضبم)عمرابن

عامأ.خمسينالاسنةألف:هكت؟توههني(السلامعليه)نوحلبثكماعدهما

الاخلاقفبميدتصونالداسلظلمثم،أعمارأأطولىكانواتبلكمكانهقف!ن:تالى

()125.هذايوبهمالىوالاجساموالاحلاموا،جالى

الطبيعيةالحدوبضمنجيلههناكثرعغرتد(السلامعليه)ئحانهـلةدو

عنهوالاعراضلكت!دههعلىتواصلواوكيفجيلهأولإديفعهدأنهحتىللسون

ع!لاشربة(السلامعليه)نوععنحكايةتعالىتولهجاءهذاالىل!ينعارة

.(1*12كنارا!اصرآل!يالراولاعباثكيضلواتلممان1هيكثيالاهولبنمن*رض

2727.صجه/التر%طلالىنيسيد/لمقطب1124

مجلدبالملالورلمالتلسيدفيالمدثورالدرلمالدمنجلاللجمالرحمنلمالمعصي1251

.8391سدةالفكردار/456ص

.26-27/!سوؤ1261
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بانأبنهلحبمالابيريوكانالحالةضهعا!،وشهد(السلامعليه)دحنان

!كوته.وهن!نحهنيتخلص

يصلىتدالترنانعلىحملهيمكنعباسابنحديثفانالاساسهذاوعلى

ودوعأدمبيننيكونالعصوولككنيالبمنعرأعماربسدلاتاعتبارأعامالفالي

بالتونالمرادكانوان"كثيرابنيتولىن!لكوفي.سدة*فعمنمرةا؟.0005)

،271(!عبصيرونصأ!و7ةتعالىتولهفبمكماالناسهنالجيل

.،192(كعيرافلكبعدوقرونأ)وتوله،281(أكئنلرنأبع!م!منأينعأياثم)وتوله

التونوعأدمبينيكونهذاقعلى.الطويلةالد!ريعمروننوعتبلىالجيلىكانفتد

يللىفانهالاسلامعلىكانوابأثهمعباسابنروايةاها0)03(اعلموالفهالسنينهن

جودهنيمنعولاالتا!بهوكانالإسلاماناوالاسلامعلىكانواالاغلبانعلى

)؟3(.الاسلامعلىيكلنوالمثوعسبتتالتبمالمتاخرةالترونهنأنأوكافرين

المجتمعاستترارفبملكاهلأ(السلامعليه)ثوعالنببمعصركلولتد

ضة!علىالزهننبموتتالمالارضنبمالاثسانتمكينهراحلىهنوهرجلةالباثمري

ت..:.اةبزغرورآ..انالخابة.!نت!مىوهئ!ه.الحقطرشالىالبمننريةيل!كوكانهنأوالمطملبي

""التبمالصحيحةوالعتائد.للتيموتنكرأالفهلتد!ةونسيانأالبائمريالجتمعأضعاب

تطئحعلىتدلىالكريمالترأنفيالمن!كورةالإياتخلالىوهنتبلهمهنبهاأهن

...تحكمكانتطبتيةولطرةالخاطىءالموتفعلىلاصرارهمبالمال!يةالمجتمح

.....؟!:..-..ا؟..(الئنراء)الاراذلى)132بأنباعهع!هبحيثالمجنمح

نوحالذنببمغذحتىالبائمريةهراحلىهنجديدةهرجلةنحوسالةهطتلقد

هلاهحكانتداذا(السلامعليه)أدمبعد(التافيالبمنعريةابو)(السلامعليه)

أسماء.ةعنالكريمالترأنجلثولمالغموضيكتننهانوعحتىألمهئذالبمنمريه

ببط!تسيركانتالبشريةلأنبتتديرثاوذلك.نححتىألمبدمجتعماتاوأثبياء

.17لمالاسراءسو:(127

.38لمالنرتانسورة281)

.13/الموهلونسو:921)

68.62-صالاثبياء/قصصاسماع!/النداءابولمكن!ابن(103

61.ص/.سمكثير/ابناثطر13لأا

هود.سورةنيثوححولىا*ياتاثطر1321
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سكافيتجمحوأتدمضئيلةالب!نعريةالمجتمعاتاعدادوكانتهتباعدةبصورةوتتغير

الحثهذاسبقوقدالعرافىلنممالىجرهو.فيهوقحهوالإثارالمكتدثمفأتضمناكتمنمف

القديمالحجريالعصرتوسطعصربا.لتحديداوالحديثالحجريالعصربداية

وهو"المداخاعتدالىبمممبببميزاتالعصرهن!اامتازوتدالحل!يثالحجرمم!والعصر

الحيواناتصيدعلىوالمعتمدللطعامالمستهلكالاتتصادبي!نتمهيدعحعمر

ول!سبب.!لبرعبمبالزراعةللطعامالملتبمالاتتصادوليقالنوابه.جمعوالإسماك

هواتعببى؟لإستيالولأجديدة9بجالإتطهربئبالمناخوالابكتدالىالحاصلىالدفء

الىالحاجةاثتنيظبد.!ان.العيوبئلرهصباتهإ.ومكندالانياريفعواطنءعلىهنتحة

اثلاتععلاعةئبنكبيرتتلم!هوجصلوالئلبافىالصخيريةوالملاجىءالكث

السليمائيةتليلأنمن،!يدةإلذىوييعدشهركريمهوتحرفي..الحجزقيوالإدرات

الىيعودالعطاملكلدثصفانوتبينضيواثاتوعطابمورحيهلاجلىاستخرجت

نبم.المكتشنةالموادن!لى.تياسأالعصرهذا.تواهـلختاببرتوتدهدجدة)133حيوانات

061+05601العصرهذال!،ببئالطالإشعافيلا41كارسنحدممبهواتعه

ثسبةانالاثاوعلماءلاحطوتدالعصر)؟3(لئصالقتيودأثآزجلتهصروفبمسلة

عطامبقايااحصاءتمحشا!تزبادالزهننيتأخرثاكلماالملجلةالحيواثاتعطام

الحجربم!العصراواخ!تابىلخه.النيعودكووابانيهوئحهن!لمستخرجةالحيواثات

وهنالمنؤسطالخجرياتن"اللمتري!هـلخهيعودثممهركرببمهوفحوهنالإعلىالفلببم

ئصبةتفييرعلىالاوتامطللىالحليثالمججريالعصرالىل!ريغهايعيالتيجرهوترية

.")35(التوالبمعلى59%اليقكا!.الى-لم03هنالملجنةوالاغنامالمعزعطام

ا!نسانحياةبطبيعةيرتبطخياقيحدثاعطمهملت.الزراعيةالثورة"ان

الزراعيةالترىواضم"الارضعلىجولههراحلهنجايل!ةهرجلةالىواثتتاله

الحضاهـلةجاتهااند3بقاياتارحم!حددالتريةهنهجرهوكائتهرةلاولىالمكتلأممنة

كيلوهترخمدممينهساحتههرتنعل!ثنايافبمالتريةوتتع..مفى0067هنبثثر

فيهانتب.كركوكمديدةهنالمنمرقالىكيلوهترأارسينوتبعد.جمجمالىصينةشرق

جامعةمطبعةلم126صلمهـلخالد3تبلهاعصور/الجادرطيدد.معتتيد.لمالدبا!331)

لأ.839بنداد

.128ص./رءمالجادو/طيدهحتقيد.الدباول1134

.34؟ص/.سملمتقيد.الدبا!لم1135
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عدوتدروبريهـووبيم!!صرانحنمممةيت!رهالدهاسكنبدتعن!كمنمف!دبريد

واستمرلم!مة10151بحواليالزراعد!ةالتريةضهنبىالسكانيالتبمعصطن

)136.تروالارلعةنحوبالتريةالصكقحبىهلاء

بكودهاتتميزفخارياتعلىجربوهوتعهنالفانسةالطبتةنيعثو!د

لسبيآهلخنضةحرارةد!جاتثي.دطابنعلىهلأمعةالجدرانسميكةالصلاعةسجة

باللوهلولةكاثتالاوافيبعضانالا..هزنجرفةوغيرلتيةغيرطيلتها

هنالانسانخوبم-انبعددوعيةبدمكةزتاهد3العصرهذاطبيعةان.")*(الاسي!

صلاعاتطووالحيواثاتولجنالاثهارهمباتوعلدالسهولىفبمواستترالكهت

الزراعي.الجتمحطبيعةمع3تتلاالزواعيةواثلاتوالحليكالاوالبىبسيطة

فيهكاثت..مفى.75..000501-بونحصره!حنالعصرهذاوان

كرلا.كماببطهتتطووبسيطةزراعيةالحياةطبيعة

ثحغاصوالذيالجتمععنتحشتألتبما!رإليةاللصمىالىعلطااذا

واللبال!تبالزخالماءوارتباطالزراعيةاللعمعلىت!دثجلمااالسلامعليهإ

علهه!لوءحاولبحيثزراعيأعصوآكانثععصربال!ماو!والجلان

ويكماستففري!!تداإلح!ه!ادلم!لمعل!الئهبلعمينكرم!ان!االمملام

بن!ءو!عيويينيلميلاوسلاء.مه!علكمالعماءيرصل5!اكاناله

الالمامهبمالضكوةو*هوالىالمطربلأهمةنكرهم!ا()138.ءو!عي

ننرهمالمنهيمهذاغيرللمالىهنهيمعصؤنبم!كنلماذالصبلةوالحيوالات

التىللطبيعة!مف!مذا.الاثهارأطرافهلىبنضرتهاتز!التيوالبطنبالالهار

.االسلامعليهأدحالئهللببمالمعاص*سمانندن!بىمرسيمةيكونأ!مكن

!حرنهكاقللاسعاناستقرارأولىباندحدانالملاحطاىثبصسمتطبم

الاثمطن.!ملطيةالبدرايةالحضارةالةعك"بماس!يدبهءالعلىاتكل!"باكاعة

.134/.صىم/هـصيبر!بلأ!0136

.38.؟ص.لم.من/مكي!يالدها4/ا*ا

رو"4علي!دلكول!ماالمالمد!حكلالمهلبطما!2؟-01لمل!سى13818

صلد8المه!هر!و*اقهنهبعمهملطدر!عدر!معما!أمها!مسلىكا!

/الاسلامثمكالعربم!ل!كلالمصل،/هص!لهعحىالنط!!عو*ولم!

.791ص،1
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الزراعةباختراعهتترثةبدأل!هااولىبدأل!القديم

هبمالمرب!سةلنمبةولخاصةالعرببلادان

تاسنيهرةاولىالرجم!علىتعتمدالتبمالزراعة

كثرداهتالتبمالرابعة-الجليديةالدورة!!

بليمهاحد!ثهاشراتالىالارضعمرالجيلجيون

ا،الدنيكةهراحلهاهعجليديةدرراتارلع

:ا.!ا(الجليدية

اللررةاسمم،

(ثع!ه)كك.دورة-ا

)كدز-هندلى(الاوليالدنينةالفترة

لة!ش()هللل!ورة2-

-وس()هنللالئانيةالديخنةالنترة

!ن!رسدوري3-

-ورم(.)رسىالثالئةإلدئيئةالننزة

")!لنا!ورمل!رة-

الرايعةألذئيئةالئنرة

ورعصرالرابعةا!رةهولطمناالذيان

دعوتهموهارسوأضدئةهجتمعاتئبمكلهروا

الانساثيةنلحياةالاوليالابمممىعندل!بمعمممت

.114ص/.سم/احمدد./سوسةالأ9)

كئلكد121صلمس.ملم!مدد.لأسوسة1041

الرانالمن.ادي

؟121صلمس.ملماحمدلمد.سوسةالطر1141

الجالر.طيدد.
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ناعلمأالالساثيةالحياةبهاتصطبغوالنريةوالناطنيةالزحيةالتطلماتويدأت

بالعصوردهيتوقدالحجريةبالمصوريسمىبماهفطىهعظمهاالوابعةالدووة

(الحجاوةهنأ!وألته)هعظمكانتالعصورلككعاينىالذيالانممانلانالحج!ية

تسمتالحجريةالعصوروذه"ا152(التار5تبلهاعصور)بأحيالأوسمميت

وييدأ)حفطأناهص!3ئيوليثيكالحديثالحجزيالعصرهويعديناعصروأهمكذلك

هظاهررمن.م.فى0056سنةالىالسابعةاوالثاهنةالألفصوبىنبىالعصرهذا

ا:العصرهذافبمالحضاهـلةالنهضة

الزراعة.-ا

.الحيواناستئناس-2

النذار(.)الخزناصناعةفبمتطور-3

الىالعصرهذاتدممموقد533(المدثعظاهنبدلاالمصتوبةالحجريةاثلات-4

يلي:كمماتحديدهايمكنأتسام

..مفى15005-0006تاهـلخهاجرمو!ور-ا

..مفى0048تاهـلخهاحمممونة!ور-2

.م.فى0014-0055تارلخهاساهراء!ور-3

حنطأنا!ل!(الكالكولثيك)البرونزياوالمعدنيالحجريالعصرلددأثم

أ!وار:اربعةالىا!عصرهذاوتسم..033.م0056-.

..مفى0005تبلىهاالىتارلخهحلفدرر-1

..مفىفا005-0005تاررلخهالعبيد!ر-2

.فى..م0380035-0الوركاءل!ر-3

.9.م0003ا-0035نصرجمدة!ر-!ا

وفبى..م013...حدوبضمنالواتعةالرابعةالدنينةالمرجلةورمعصر

ثوعالنبيعصرثضعانيمكن..مقالسابمةالالفحل!وبىنيبالتحديد!ورجرهو

الزراعةحيثنوععصرنيثجدهأالطيمكنجرهو!رهيزاتلألط،(السلامعليه)

وقدوالانمامالحيواناتتدجينوكذلكلتوهه(%لدمعلامعليه)نومذكرهاكرناكما

.123صلمالرافد!نتاراكاأدياحمدلمد.لمسوسة421)

.12لاص/.منلمسوس!ة431)
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الانعاماهتلاكدعمةألكر3ال!رأنل!كروتدالعامايابأهوالىالكوبهلحكرها

لللقضلى.لهـا!ا!اام!ونلسكتهـلبا!م!تمما4!عناثا!الرايولمأب!به

الئالم!والصنة.الانمامهلكهمففمنهبمل!س!فبمالمتقيالاهوالىأنعلى

والأزاللارحانوادتلووالتنورثورانكالتالطوثانالياشارةأيه-أ.ه(ونيالنخار

ثبعتحتيسائز"اؤجاثهاهنالإرضثبعت"كثيرابنالنخارتالىصعناعةعلىتريلة

لتطويرولداياىاستعدادعلىتدلالفلك؟!عناعةالنار)6صالىهيالتبمالتنالير

واستعداداهكانيةضمنالسنينةببناءالفهأهرنجاءالصناعةنحوالإثسان.قابليات

إيفمارةهناكالسنيلةوحولى،االسلامعليهألحهحهوهنةكاثتالتبمالجماعة

يطلبم!أهر؟":الئويعنالاثرنيوردنتدالاسودالتاراستعمالىحولىور!ت

جزقوهوتحنبمعليهاعثرالتبمبالنخاهـلاتتارناواذا،471(بالتارولاطدهاعلاهرها

ذلكفبماستخداههلنماعتدالقاروانالسودآءبالالوانهطلبمهنهاتسمكانفتد

الإثاهـلة.الدراساتخلالىهنذلكعلىصمنتعربئكمأالعممو.

وهجتسه(السلاماعليهك!النببمهكان

وهقاونة(تحليليةادراسة

(السلامعليه)ثوحالنبينيهظهرالذيالمكانثحددانالسهوبةهالأليمي

الحنرياتهعونتارلهالتحليلىونمربمالقرأثيةاللصيصنحللىانسلحأولىولك!نا

دعوتهعلىالضوءونسلطعصرهحولىصوةنجمعلكبمريةالال!والمكتمنمنات

سحاملىوذلكرسالتهلأحداثهسرحأكانالذيوالمكاننيهبعثالذيوالمجتمع

ويزدادوالحضاراتالمدنياتأصلىهبمالانبياءد!مواتبأنالايمانأدلةوتتعررالعبؤ

جودهوهستتبلىالانمممانثشأةخولىالقرألطر!الرانضوويتوتفأيمابماالموهلو

.71لم!ص!14418

.23لمالمرملونسورة0001فععوروولر!صظبولةتعالىثاله!مي1451

78.صالالبياءلم!صصاسماه!/اللداءابوكنى/ابق1461

77.ص/.منلمكئ!ابن1471
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التل!يمرلخالد3لدراسةهيأصرأبخوصنهالقرأهورويتعززالارضعلىرحلتهفبم

نوبتيريتولىكماتارلغهلمعرنةوحاجتهالاثسانطمعيفطبمهذا*العملىثعدكن!لك

ء)58(.المدثيةالىالهمجيةهنالانسانسارهاالتبمالخطواتأعلمأاحب"

هصيبمولالطمناالبدئعريالمجتمعالىالرسلىاولىيمدكلدوعكانلقد

بحند3انلحاولىلأنناخبرهاثعرفولمعصر؟نبمهجودةكانتالتبمالمجتمعات

التوراةاننعلموثحن.بعدفيماوأثارهمالبشريالمجتمعتفييرفيالاثبياءجهوب

يعدوهذاعصر؟نبمحلىالذيالطونجانعمليةونهملتود!كوتهدعالنبيلذكرتصت

هنجزءأتوراتهمعبرالرودننتلىالبمنمريةعلىنو!النببمأثربتاءعلىد!ليلىأتوى

الترأنجاءثبمالمسيحيةالأئر.الى.هذاواثتمكلأالممملامعليه)ث!عالئببمأخبار

هننماوهصيربمهعهتومهوهوتف(السلامعليه)ن!عاللببم!كوةونضلىوتصدى

الذينالرسلىهنخمسةأ!أحداالسلامعليهأنوحبايعلموهوالاالد-هسلم

النببم!ورويعلمالاهممميحيهنوها(العزماولبم)ألكريمالترأوسماهمالفهبعئهم

لثمخصيةتعرنهالثلاثةالتوحيددياناتاذن.البطودوكن!لك(السلامعليه)ل!ع

البائمر.حياةنبموأثره(السلامعليه)نومالنببم

التيالملاهحبعضوأعطىدوحهجتمععلىالضوألكريمالترأسلطوقد

العقانديالانحراففيهاستدئمرىبائمريهجتمبملأقدمصورةرسمعليتساعددا

ولكنلنعيئآعنهمثعرنالإ!ووبمأدواوأنبياءاالممملامعليه)ألممعدوالاخلاتي

نبىالمجتمعلانحرانهصورأعلينايبرضهوضحهن!ثرنبميتوضاألكر!مالقرأ

يغيرهملكبمتوههمحنوعهارسهاالتبمالعديدةالمحاولاتلنا؟يعرضتحعصر

عفمهالذيالمستقيمالطررء!علىخطاهمويضعاعتتال!بماضلالى!ويعيل!م

بمنعتىالثنبمعنويصدونالمحاولإتفييزنجضوكانواولكنهمللبمئ!عر.الانبياء

كدمال!فيلراراي!ثكالىيزدهم*ونهالاديلألوميثكوت1هييبول)الوصمائلى

واستكبرواوأصزواثيابهمواستنشواأثانهم!يأصابمهم!معلوالهمثعئفولكلمكل

!د.داالهـ)9اسقعكبالا

والاعراضالصذهنصورخلالىهنالكريمالقرأنلنايوضحهعجيباصرار

الملابمىهسألةبأنوتلنابالثيابوالعيونالوجو؟وتفطيةالإذانفيالاصايحجعلى

.ص\1مالحضارةتصةنيدلوررانتبهيست!ممهدال!لهذا(48)

5-7.لمثحس!ة(94)
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السوءاتوكمنمفالتعرمم!هوالنطرةعنوالانحرافالملابسالنطرةالفهجعلىأدمهلذ

وهكنا.والمنسجاتبالملابمىهتميزأكاننوععصرانعلىنستدلىالايةضهوفبم

حلأنوهاوالنخارلاتاثلاتهدكلالصناعةنحوتشكتبدايههعزراعي!كصرانه

الترعىهننماذجالتديمالحيوبمبالمحيطعموتدال!.م.03...نحوالعبيدعصر

سحاهلىكانتالسالصالالفالسإبح-حتىالإلفبدايةوضذالصفيرةالدنوبدايات

أثاراكتمنعفتولتد.الإجتماعبىوالسلوفيالمجتمحعنتعبيرأاكثرأيئمكالثحو

وسوريا3والعراالعربيةالجرروةشنبههدىعلىالعبيدعصرالىتعي!ونخاهـلات

.ونلسطين)05(ومصر

عليهابنىالتبموالاسسىالعواهلىالىورهزالبدايةهدفيالذيأدمعصروهنذ

الارادةسيمم!الذيالانسانيالنموذجأدمهنيجعلىأنالفهوأرادالبدثمريالمجتمع

والأهر.فيهالذيوالمنعربالخيروصوابهبخطأهوتوتهبضعفهالارضعلىالالهية

الالهية.الارادةرسمتهاالتبىالصورةهنهخلالىهنالاهوتعهنييوضمعانيمكنلا

عليهاقامكبرىحتيقةهبمبلالبعضيتصورهاكماهيثولجياالتضيةوليست

التنسيرالإندمماناعطاءعنعاجزينيقفوننانهمهينولجياهانهكانتواذاالجود.

منطتيةغيرأخرنو3هنهيثولوجياالىإجاباتهموتتحولىوهسيربئلوجو!والمنطتي

كانعندهاالدراسةض!هنالإرلىالنصلنيذلكعرنناكماالخرانةحدالىتضلىتذ

.الحياةت!رهسألةيتابعونالانثرلوبجيعلماء

هسووليةشرفوهنحهبالدبوةوكرههواصطفاهألمتد!ربئجلتالذأختاووكما

التوواتيةنوعغيرهبمالترأنية!عوشخ!ب.كنلكنوحآاللهرأخد!الخلانة

ويشربهاللخمرةلنماربأتوواتهموصورتهالكريمالنبيهذاالدطي!صوروتدالممنعوهة

اللطودان0بالنها51(ويكنروعقلهاتزانهويفتديتونحكالقردويتححوليثملىحتى

الانبياءتدثعويهخلالىوهن.الاهمعلييدمعيطروالكيا!المتاهـلخيملكواانل!يدون

والمثعنرفي152الخمورإب!ثمربواتهاههم؟الزوربالبهتانعلدطموالافتراءوشخص!ياتهم

المف!رقالخاهسالنصللمهـلخالم!قبلىهاعصور/الجا!روليدد.هعتتيد./اللبالحاثطر(105

ادكلطحضارةتاريخاحمدد./سولع!ةكنلك.الحدجثالحجريالمصرفيالالنبم

الرافلين.

.113صلمالدينيةاستقداتبينالاساطيرعلي/الشوك(51)

داخلىوتعرىفسكرالخمربنولنمركرهأ!فرسبالنلاحةنوحواشتفلى!التديمالعهدنص(52)

-صهـ
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للفضيلةيجودولاالانسابرالجودأصلىهبىالرنديلةانللعالميقولوالكيوالفواحيثى

ا!رةيمعالكوااناستطاعواوتدالمنمهوةتحركهحيوافيعالمفوبلىالبمنعرعالمني

الإنبياءاستهداتخلالىهنوالاتهاموالارتيابالمنعكه!عحفيالانساثيةوضععلى

المعالمينييوأاناستطاعوافىيدظكشخصياتهماكثروتمنع!ويهدحواتهمحتانقطصى

حولوا.الانبياءبدثمخصيماتللانسايخهالقل!ةلكونأالنهأواساوالتيالواضحه

وتعالى.سبحانهالةهعيمعراعالتصلطثمهرةدنفىيحثجنسخمرةالىحياتهم

باتجاها!رةلتفييرهحاولةوهي.والسوادالحقدهعانيالبدئعودفوسفيوتواكمت

.والمحبة.وا.لسلاموالتسأهحالاخوةصلىوالبغضاءالعداوةز3نبمالمفميطانهلف

بالتوة.والعزيمة(السلامعليهنو13النببمشخصيةالكريمالقوإنوسملقد

.تالىوالصبرألمثمجاعةنيهاجتمعتصفاتنوحواهتلكبهوالارتباطلةوالطاعة

تعالىوتالى")3.(وا!دجرهجنونولالواعبلناطكنبوانوعلوملبلهمكتبتأتعالى

عباثنامنانههالمحعنيننجزمم!كنلكاناهالعالمين!يف!علىسيلام)عنه

.5(،)!ا*خرفيأغرلناثمهالموبنين

التوواةعكمىعلىوأبنانهنوحأباءحولىهعلوهةاي.الكريمالترأننبملجدولا

فويةوعننوحالنببىونسبأباءحولىاسطويبأسلوبصميغتأخباوأتنضلىالتبم

أبصوالذي!مو*كنعاناسمهولدلحامكانوإنهويانثحامساملهولدوإنه.نوع

لأنالإسودالجندسجدهوحاموان.جدهباخصاءوتاموعربم!سكرحالةفينوعجل!

وان.ورلافثساملن!رية-خدمحامفريةلكونوأنبالسوادفريتهوعلىعليهد!عكانوع

العبورسن-انممتعبادلتبررهو(ويماتاعيغريفؤ)يتولىكماالسطووهذههنالغوض

الىالجنسيالدثمنوفيخطيئةأضيفتالمدرالنميةالمقاطحأحدوفبم.للكنعانيين

.")155الكنعانيةالجنسيةللخطاياطويلىتعداديرداللاويينسفرونبمحامخطايا

.ش"عظثظو!أنوعفر!"حولىهتتضبةإلنماواتالكريمالترآنني

ا!كوينلمالقديمالفهد/المقدعىالكتاب!ابيهعرىالكنعانيينابوحامفمنماهد.خيمته

.9/القمر531)

.82-97/الصافات51!ا)

.113ص/التوراة!القديماستتداتبينالاساطيولمعلي/الشوك(55)
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(561(.البالينهملريتهو!علنا.السالممربمقوأهلهونحيناهلمجمعون

من!طلاس!كحععورو!ارأمرنا!اء!اثاوو!يناباعنناالفلكاع!نحاناله!أو!يناأ

لكنبو؟أتعالىوتالى.()701منه!ثمولعلهسعبقمن*وأهلك+سمنن!جمنكلى

.له)58(عمينلومآكانواان!ثليلاساكلبوافيوأغرلناهدكمعة.برفي!أئجمنا

كلبوافيوأ!رلناصلالفو!علناه!الفك!يمعهومنلنجيناه)ملمو؟

أهن*لدمنيلألومكمن!رمنلنانهف!الىوأوصأتعالىوتالى()915بايلاسا

كل(من!طاضلتلناحعورو!ارامربخ!اءاثاخا...فعلونكلأيوابماتبعكس

اي!يات،لليليلاهعهأمنوماهأمنومنثمولعليهسبقمنيلأوأهلكثيننو!

دعوةعنوأعرضكنرالذينوعابنحولىهودسورةنيأياتوتتعرض.هودسورةهن

لانأسصافيانربلق!ر4!عوظ!يأالظالمينالقومهعالةفأضتهأبيه

للاصالح!رعملىانهأهلكمنليسانهك!ياللىالحثميننأصكموأنتالحقوعلك

أنبكأكلرانيرم!للىهال!طينمنمحونأنأعظكانيع!بهلكماليىت!سن

نصوفبم،)06(القصينمن!نو!!منيليضوللاه!4ليماليسأم!الك

فلكليانهالباتينبعداغرلناثمالمشعونالقلك!يهعهومن!أنجيناهأأخر

و!علنا16210،1للعلمينا!ةو!علناهمال!عفينةوأصحاب!أيجيناه601(لمهاالآية

أخروهي(السلامعليه)ثحوالديالىواحدةإشارةونبم.ا)163يلإقي!هـت

والمرمناتوللمومنينمرثأبيتيدضولمنووهيلياغفرربأثرحسوةفبمأية

وينمملتنحفريةعنخدثتالبمالنصوصهعظمهف!ه،1641تيرايلاالطلمينولاشد

كانواانهماليالاياتوأشارتواتبعو؟نوعتومهنأهنهنفريتههحالترإنيةاي!يات

ألساهيدنوأالساهيةالنظريةهنطروالهل!فىبمهاألكريمالقرأنبملجدولم.هكيلى

75-78.لمالصاهاسورة)156

.27-26لمالموهلونسور15718

6.!المالاعرا!سورة581)

72.لمس!ةووثمى،95)

47.لمهؤسورة016)

لأ.91-21الاثمعراء/سور168لأا

15./العلكبوتسوؤ162)

0.77/الصافاتسور1636)

28.لمئرحسورة1641
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حماةكلوالإهداعالالهاممصكل.؟فى.العالهـالاليهـ!ملضفد!.-الع!.فاتنع.

الشميوانجبنببادالاسنعلاهح!تبعهمالنغع!نتهمالفيد!رولكبم.!!مر؟

لطتهلوئة!دماءدهإلهتفدكطلمالذيألحيألصاهيلااليلمىالهمأساسعلى

وكلعان.حاممنالخطيئة

بساتونونيازراعيةبيدةبالهاتصوربايمكنبرتوههثوععاين!هاالتيالبيدةان

العملىهذاكانانما8النلكبصناجمةأهر؟عندهاالةلأنالإدهارض!نافهنضربةوعلى

حدرديأهرخا!بملموتعاليسبحانهالةلانولتومهلهحةالمد3الاهكاليةحدرليضمن

والتواربالسننحولىتضبورأيملكونمعهوهندوعيكونانناتتض.الالسانطاتة

لأدهاوالاهوارالبطانحعددالمكابئهذايكوانيمكنولاالمانيبالنم!ويتعاهلون

!منهاكانالتبمالبينةألىالكريمالقرأنأيفعاروقدنيهامرتنعاتلاهسطحةارض

ث!ععنحكايةتعالىذكربحيثالسهولىمحالهضاباوالمرتنعاتهننيهالح

طويدل!.ةالسنينةنبمهعهميرببانابلهاليوأينمارن!عالطونجانبدأعلدها

الجبلىلنظةيطلتونالعربابئوللبمكمميالسيدويذكر.،ولءصص-.ص
بعيد.هنلنالإحتالمنمنانيةهناتتربنانلما":فيتولىتلألوكانحتىمرتنعكلعلى

وفي.الجبلىانها:إلحالىنبمنتالواعنهاالنلاحيننسألتواطنةصحراويةاراض

هناكثرالجبلىششبهلاكانتورلمابسولل!هناكثر.للك-الاراضيلكنلمالحتيقة

عندمانحبانيذكرالقرأفياللصلأنالتعممهذامعلتن!لاونحن."ا.6(ل!شبه

المان!هذاهنينجوستبأنهابنهجوابكانالسفينةالىالصعودابدههنطلب

فبمبالامانينمعووآيعطبميكنلمبسيطكلاليناللجوءعابرجبلىعلىبالصعود

وأشجار.هساكنهنالمجوداتجرفالذيالعارمالفيضانأجواء

هرةاولىالماءسطحعلىعائمةظهربئ"نحسنينةأنويلكوكمىالسيدوين!كر

كوشنعفبم)الادثىالفراتنبمالاياملككنبمهجودةكانتالتبمالمدناحدىنبم

والراياعالماءتياربتوقيهدنوعةالمنمرتبمالجنوبجهةالىنسارت(الليمالمدد!بى

الشمالىهنتأقيالتديمدجلةهياهوكانت.النرببموالدئعمالىالمنممالىهنالمندفعتون

تدالتياريكوناننلاب!الكدانيناورنبمالفراتبمياهالتيارفدكتقيبقوةهدنوعة

الواتعةالصحز6ويةالمنطقةالىندنعهاالمكانهذااليوصلتأنبعدالنلكجرف

الهاثمعميصمدد.تعركب/23ص/الارلنلهرعبورالىعدنجلةهن/لملمو!لكيكمى1651

.9291بعداد

9--ة
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"أ66(.التديمةأوردينةجنوبني

هتخصصأثارخبيرتبلىهنوهتابةتحليلاتهنفيهاهاعلىالمعلوهاتوهنه

التوراةنبمهجودهابينيونقالطخلالهاهندئيةإجميييةإيحاولى.هـلملكبالري

نبمهجودهاهحيسترسلىكانانهالا.الحنرياتنتائجهنالمتوبل!والمعلوهات

نا.هبالفمرة.الاراءهذهتبولالمجاؤنةهنولن!لكالتوراةلتراعةجههخيلته

(السلامعليهانوعلعصرهسرحألكونأنالمحتملىهنكانتالتيالمساحة

الممكنهنكانالتبىالمخلناتكلعلىأتىتدالنيضانلانبدمعهوبةحصرهايمكنلا

واالنيضانحدوبئولكنالكريمالترأننصوصهحونتارلهاونحللهاعليهاثعثران

لعصرهتياسلتحديدذ!يهنرصةأ!انانرحالنببمعصرنبمحدثكحبرالطونان

العصروعلىالبقعةهنهعلىآثارهتركتدالطونانلأن.وتوههنحالنبيوهكان

كانالذيالعالمهزهانلىطونانحدوبأتنم!وهيلالتهالتبموالعصورنيهحدثالذي

انعصر.ذلكنبمهجودأ

العرييةالجز!ةشبههعجغرانيةحدةيمثلىكان3العرافإنسابقأن!كرناوكما

تأتيرهانيعنبمكانالعرافىفبمنوحالنببمجودإننعدانيمكنداولنلك.الدئعاموللاد

المنطقةفبموعقانديةفكريةوحدةوتدئعكلتالمنعامؤالىالجز!ةشمبهالى!صلىقد

المنطتة.هذهعنالحديثيعنبم3العراعنالحديثيجعلىهاوهو

نوحوصفنترأعند!ماتنصيلأكثرعليهابصورةالتعرنايمكنالمسألةوهنه

وولده*وليزورلممنو6صاص!لأ،بئأتعالىتولهنيوعتافلمجتمعه

ولايفوثولاسعواعأوقأو+يلرونالهتملإتلرونوقالواكب!لامكرأومكرواخ!مالأ

صالحينلرجالىأسماءأنهاعباسابنذكرالتبىا+لهة!ه.()167وضاوص!

يصوروابأنتعظيمهمطريتةنكرهمفبىوتنفنرعقيمالمن!يطاناستد!ربمهوتهموسد

ولكدنا)ول(عبادتهمالىالمجتمحتحولىجيليناوجيلىولعدالاينعخاصلهلاءتطثيلى

الواوبنتح)(وذأ)فنجد.الجاهلبمالمنمعرنبمالاصنامهولاءلأسماءنكرثجد

تريمنىوعبدتهولرهبنكلبهععبدتههذيلأإن"الاخباررندنكرالذي(وضمها

23.لمالاردننهرعبورالىعدنجلةمن/طملمو4!لكوكس1166

21-24.لملوعسورة67،)

كلل!.426ص4م/ألعظيمالقرأتفممميرلماسماعيلىالفداءابوكت!لمابناطر(168

61صالاثبياءلمقصصكث!لمابن
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انهالجاهلبمالائمعروهن(عبد!وبكلبهتسمواالذينامم!)الزجالىاسماءمنورلمدو

العبسبم:الحطينةتال.التبانلىهنكئيرعندهعبودأكان

لفتيههداكهاؤذنحيساك

فخدط!والةذيباعلئحوصمبم

وهوهددباسمالإراهيينعندننجدهالتار4أعنافىنيضاريأالصنمهذاورسر

وهو.والإنعوورلهنالبابليينعندهةول4أددباسمونجد!ه(البرقاله)عندهم

وهنالثمو!يةالنتويقتدلىكماثموبهعبودوود.هعاسخيةهدمرةتوةعندم

واينمملى،الكلبيابنن!كر؟هماأعمودفعبادة"")96(والمعينوناللحياثيينهعبودات.

رد-عبادتهاذ-حقتالهماوكل-العزةربصلقوتدوأوغلىالمفعرقل!دنبمواتدم

هنيلأانالمنعهرشتافيذكرفتدسواعاها(10170السلامعليهانح!مالىبدءأ

د)171اليهولنحروناليهيحجونوكانوالهذيل"وسوا!نتالىعبدته

علىوتأثيرهاسطوتهاتفرضىاالسلامعليه)نوع!صرأصنامكانتوهكذا

علىكانودبأن)":الاصنامهذهعنالعربانسابفيزرلدانن!كروقدالعرببلاد

فرسعل!رصورةويعوقأسدصورةعلىورلنوثافرأةصورةعلىوسواعرجلصورة

الدكمودرو(ناثمرا)الإرايةصتهالاخيرعرفوتد(نسرصورةعلىونسر

وعمتانتمنمرتتدالإلهةهذ4انوبخد.")72(عربيآإلهأالسريانيهالوثائقولعض

شبهفيالعربيةالتبانلىبأنالمورنجوذكر؟عاالمنعاموللادالعربيةا!ز!ةين!به

بالمنعاموهبمالجندلىد!بةنبملكلبودنكانوعبدتهاالاصنامهن!هأخذتتدالجزرة

هانهانوجدناوتد.الاصمنام)73(هذهالتبائلىباتبماخفتوهكذا.الجزرةينممالى

كانتالتيالالهةتذكرنصوصوجتفتداللبنانيةأوغاريتكتاباتحوتهاتدالإلهة

لمالجاهليالهنلينر!بشعرئيالاسطورةالواتحلمثصرت.لمعبدالرحمن1916

.121013-ص

لمالجاهليالهنليذو!بشعرنيالاسطور6الواتعلمثصربئد.لمعبدالرحمن1017

912-013.ص

.127ص/والنحلالمللىعنالاسطو:الواتح/نصرتد.لمعبدالرحمن71(1

بمروؤالنهاردار/57ص/العربعلأدالميئوبجياطررشني/سليممحمود/الحوت("0172

.9791سنة2!لى

.426ص4ج/العطيمتنمم!القرأكثيرلمابنانطر731(

العرافىنيالألمجماء
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وندثماطهاالماديةحضارتهاأوبمفبمكانتالتيالكنعاثيةأوغاريتبلادفبمهنتمنموة

اتصالإتلهم.ضهمألتررلتالإتوامهنأخنتهاتدالوثنيةعتيدتهاكانتالاتتصادي

سطوةيمكلالميلادتبلىعشرالثاثبمالترالىالميلادقبلىالثالثالالفوكانهعهم

حدودضمنأوغاهـتتدثمملىكانتوالتبمالكدعانيينلبلادوالتجاريالسياسبىالدفوذ

الصغرىأسياجلوببمنيادثهسهولىوهنالسوريةالصحراءهـليقغزةالىهملكتها

وتد.يفمأنذاتهوانىءفكالتالخلجانحولىهدنويفعيدت.النتب!حراءالى

كم!باتعليهالحاتااللالنتيةشمالىبم12)0الشمرارأسأوغاهـتنبماكتفدنت

وهو(مت)الالهذكرالنصصهنهفبموردوتد.االبابلبمبالخط)هسمابىلة

تعنبم(يدد)أو(طد)ولفطهاإلى.ددي!أو(إلى.طد)بهـللتنياهيا

الذيأوايلىالالهحبيبفهوود:هدئعتركسعامبمجذرهن،الحبيب:واحدآشينآ

")4،(.ايلىيحبه

لنطةلايلىالارجحوهوالةبهيتصداللنطهذايكووتدا+لهةأعطمهولايلى

سمبموتدالدطودإوالعبراثيوواستخدصابكثرةالبابليينعنداستخدهتتديمة

تعدي(صمونيلىو)(عبدالة)أيااسرانيلى)باالسلامعليه)يعتب

نبم(إلى.ود)هو(ود)كانف!ذا.()03(ايلىالالهالىالمنن!ور)وتعدي.اصمماعيلى

الةرضبمعباسابناليهن!بوماالتنسيرعلماءاليهن!بماليدنهذاالإوفاهـلتية

الباترعنروايةكثيرابقونكر.صالحونلأناسهبمالمسمياتفن!بأو!ا-وعله

.إرضفبمتبرهحولىعكنواماتنلما.تومهنبمهحببأوكانصالحأرجلآ!نوذأألة"

تالى:ثمانسانصو!ةنبمتشبهعليهجزعهمابليمىراىنلما.عليهجزعوابابلى

ثا!يكمنبىنجونهمالهلكمأصووأنلكمنهلى،الرجلىهذاعلىجزعكمأرىاليم

ينكروبئ.جعلواثادصمنبمنفعؤ:تالى،هطهنصورلهم،نعمتالوا؟بهنتروبه

هدالهتمثالاهنكمواحدكلضرلىفيأجعلىأن+هلى:تالىنكر؟بهم.هنهارأى.نجلما

52-018ص/االتعمراراس)ا!فار!مناساطصملاحمأالمىلمفرحهالطر!174

.0891ب!تالدهاردار/!تصر!

ضولسمعة!رطكن.39صلمالم!!فياليددالعرمنحعلىلماحمد!ر/أثدوسيممة751)

نالرجحطكللاصعمط!ولضبيلههـعلرفىااولالالهاصااسمح)اسماع!معلى

واالنببمهواسماع!لان.لاحتآاللط!لبمالتنىحلثتماسماع!!نسههومنمط!

الد.الىالملن!
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هطالهتمئالابيتأهلىلكلنمدكل:تالى.نعم:تالوا؟فتنكرونهبيتهنيلهليكون

تالى:.بهيصنعونهالروننجعلواأبناؤهموأ!رفي:تالى.بهين!كروننجعلوانأتبلوا

أولادهم.ال!ه-أولادسونهنيعبدوثهإلهأاتخذ!؟حتىاياهأهرنكرهماو!رشنتداسلوا

(1*ا.)؟ذأسموهالذيالصنم(ود)ألةغيرعبدهاأولىنكان

لناي!جمدالواسعالمدىهذاعلىالوشيةالعتائداوالوشيةالثتانةانتشاران

أثبتفتدالتديمةالعصورفبىالادنىالدث!رقهنطتةعلىالرافدينواديثقافةيشة

هنهستتاةكانتالدثععراءبهايتننىكانالتبمالميثوبجياأنالجاهلبمالشعرللا

الغعنى.هذاتوكدالتنسيروالد؟ر!كتبفيذكرثاهارواياتورتكماالرافدينبلاد

فيالبابليةالثتافةانتدثمار!لتأوغاهـلتنبماكتمنعفتإلتبمالحجريةالرتموفلك

تدالطونانحدثإني!جمدالطوثانبعدالمعتتداتضهبتاءأنا.كلهالتديمالعالم

تمئلىكانتالتبمالجغرافيةوالرتعةالارضحدفىلييفمملت!طدةهساخةنبمحث

والاتصالىالمواصلاتلصعويةوذلكوعصرهثحالنببماجتمحبالنسبةكلهالعالم

وثنيتهاعلىالاتوامبعضاستمربئالطونانبعدولدنلك.افارجبمالعالمهعالبطيء

ينعهد3العرابأنالإثاررلةالإبحاثأئبتتلتدالطونانتبلىنوعضمنأخذتهاالتى

الراندينواديحلهـبخا!متائير؟واهتدنيهحدثالذيالعصرعلىأثرعطميأطوفاثأ

الادباءأخيلةضخمتهاأسطورةاليوتحوللاحتةعصورالىواضدالبمنمريةوتناهكته

الانسانعلاتةعنتعبرجنميةوايفععارهلحميةتصاندالىوتحولىوالتصاصين

الذيالتديمالانسانن!منيةعلىالطونجانعكسهاالتبمالتنسيراتوتضعبالخالق

لتحتقجاعتحتيتةهنالطوناننتحولىالاجيالىعبرالطونانروايةاليهفمكت

"علىالالهيالفضبصورةاللاحقةللاجيالولتنتلىوتعالىسبحانهالةاعجاز

عنييحثالذيالإنسانهعاناةعنتعبرينععريةهلحمةتحول.الكانرةالمجتمعات

!!ير!طأسلناوسةتعالىتالىالجاهليةالانكارهنركاموسطالحتيتة

!أنجيناههطلمونوهمالطو!ان!أ!نع!طمآضعمين*سفةالفلي!!لبث

(السلامعليهأءل!نجاةنكاثت.()*اللعالمينأيةو!علناءالعفينةواصب

كانالعرافىانوهبمواحدةحتيتةقوممدالادلةتتضافرولهذاللعالمينأيةهعهوهن

4جلمالعد!مالقرأتفسصالطر70لأصلم.الانبماءتصضلمالنداءابولمكثىابن17601

الروات.ثفصصدد27!اص

لأ.5-1دالمالعلكبتس!1778)
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ورسالتهودعوتهعصرهواحداث(السلامعايه)نوعللنببمالمناسبالمكانيمدكل

تدالراندينأرضإنوالاثاررنالجيولجيون!دوتد.الراندينأرضعلىكانت

الانهارسعقبمعلىتعتمدالتبمبالزراعةالمرتبطةالبدثعريةالاستيطاثاتاولىشهلت

أوالحضارةلجذووهدىوأبعدأعمقإن"نوزلالجيوبجيالاثاريالباحث!دوتد

كانتوقد.الراندينواديحضارةجنررنواةيدثكلكان"ى()ه4عليهيصطلحها

آثارنجدوتد،النيضاناتلتجنبالمرتنعةالاهاكنفبمتتجمحالباثمريةالمستوطنات

المرتنعهالمناطقهنانواعئلائةفيتركزتتدالراندينواديفبمالمستوطناتأضبم

.الإنهارهذ،ضنانهعلىالمستقراتالانهاوكانمةتدثكلبدايةفبم(1):(وببم

نبمتنطيهاالتبمزاجروسجبمالىلسلسلةالمواولةالجبالىتمعلىنجدهاثم(2!ا

ضمنالتلالىأعلىعلىكن!لكونجدها(3).النرينية!السورلىالحالبمالعصر

السنينهناثلافالعمفعراتخلالىتشكلتالتبما!ثباوالتلالىاوالجبالىهنسلاسلى

(.م.3)الرابحالالفتبلىالبشريالاستترارانجدأالمعتولىوهن.الرياعبسبب

هنمأهنفبمالمستترات!هلكون!بىارتن!اعآاجمثرالمناطقنيهوضعهأخذتد

.!)178النيضانات

لثا.*ولكأحا:ه،*فلأطح4!"طأفىءك!("3حن!لعث!ك!ةمحكنل!53كه)54!هأملا4ه!83طأ(87!(

طأحه4!س!ء3شولللةل!ا"ف!ول4303!ة،!03ءول:3ح!لا753ه01!.أثو8-".7،ك!ه.
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الثافاالمبحث

للا"ا)ميثوهكيبخ"صي8

وا!هياوالكريمالقرأننصوضبينهقالتاجتماعيةدرابعة

نبمونضجأوعمكيأهنطقيألكاهلأيمئلى(الممملامغليه)نحاللببمعصركان

*تعبرالانسانوتخلص-الوعبمكاهلىنيهالانسان0أصبحبحيثالبثمعريالمجتمع

احدثهاالتبمالمدجزاتتراكمذاكرتهنبمواستجمعكئيرةبدائيةأهووهنالسئين

نااستطاع،التحدياتهنلنعتىأنواعويواجهالطبيعةهعيتعاهلوهوالاثسانعتلى

الانمم!انهحلتتألفوتعالىسبحانهإلةهيأهاالتبمالحيوالاتهنكثيرآيجن

فبىالحيواثاتض!هلكوينتوافقخلالىهنالةاوجدالتيحاجاتهبنأجزوتمنحه

بتربالانساننأحمىالاوضجملىالانسانلحياةخدهةتؤدبم!لكبمووطينتهاحنلتتها

الانسانبينحصلىحوارآوكأنحاجاتههحلتتوانمخصيصأالمخلوتةالحيرانات

اكتشفوكانلك.الحيواثاتهلنهلتنليلىههيأالاهرأنالانساننوجدالحيواناتوهن!

ابئواستطاعالزراعةنيهالةاول!كهالذيالمعرنيالمخزونخلالىهنالانسانهذا

واستطاع.غذائيأأهدألهوتونجرحاجتهللببموجدهاالتي.الحبوبهنانواعألرر3

المحاكاةخلالىوهنواشكالهاحياةهنحولهنيمايتأهلىوأنالا!واتبعضيطوران

.حياةفبمضتالتياليراتوكانت.الصداعةهرجلةالناوولدأتاكتدنمفوالتطوير

نعرفثحن"ولكن.الحركةبطينةبغطىي!مميرالتنييروكان.ببصتسيرالالسان

التنيرهنطويلةهددأأنكثيرةحضاراتنيحدثتدانهوالإئارللتارحم!!راستناهن
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بالتطور.المصحوبالسر5بالتقيرتتميزمدداعتبتهاتدالنسببموالهدرالبطبمء

علىأو.الزراعةهدكلجديدةلكنولوجيةعملياتالسرىالتنيربنتراتارتبطتوتد

هاسرعانواضحةجديدةحضاريةاهكانياتخلتتالتبمالحديدتصنبعاصغرنطاق

.الإنسان)97(!استفلها

تمدكلكانتالمجتمعاتحيأةفبمنتلهتحلثالتيالسرىالتطورحركةوكانت

!رةوكانالباحثينلنطرالملفتةالإهورهنومذه.القديمةالعصورفيظصلةمراحلى

بحيثالأرضعلىا!ياةطبيعةلتنررهستوياتبصعودصدةالأرضعبيالحياة

!د!د!صوةالتفد!لترشمخطواتتتساعوفجأةبطيكةبصورةالمجتمعاتتسير

طويلىا08(.سباتبعدالحياةهن

والاسترخاءالرخاءهنعهدالىوصلتتدنوععصرفبمالبمفمريةكانتلتد

علىطنىالذيالجد!دألواتعهذابسببالسماءابيينمدهاعواملىعنوابتعلت

واتباعالاصناموعبادةالوئايةوانتمنمارالعتانديالانحرافحيثالمجتمححياة

عنحكالأتعالىبتولهالمنهيمهذاالترأنحددكباالمالىوعبادةوالاهواءالمنعهوات

المترنونطبيعةواستعلت()81(فرايلاوولهملهيزورلمصو6صاأ:نوم

لتجريدهموهحاولةعلدطمخريأتمكلن!عالنببمدعوةانعئرابحيثالفرورواصابها

الذيالنفسبمالوضعالكريمالترأنن!روتد.والاتتص!اديةالاجتماعديئهراكزهمهن

االسلامعلط)لنحوحربهملاعراضهمصدهمواسبابالكانرونهنهيعاثبمكان

فىيكومامثلنا!رأال!!اكطقيمههنكفروافيوللقلأتبماليتولهنيكما

نطنكموللضلىمنعليناءو!نرىالرا!باثيألاثلناهماللىيلاالبعك

،821(.كالببن

بوصفهنحلنبوةالطبتةهن!هرفضت!دالقرأنيالدصحددهاالتبمالنتاطهنه

،ساندةكانتالتيالشليةوكنيلك.وحقدأحسدأندطميثيروهذاهثلهمعاديآانسانأ

نوفىالنبييكولآأنتتوتعوهيئوبجيانبم.أوهاميعي!ىوالايديولجبمالثتانبملكوشنها

النتراءاتباعوكن!لك.ونبينبوةكلعندالناسهنكثيرعنديعودالمرضىوهذاالبمنعر

19.صلمالحدارةمعبر8لمرالفلمللتو1917

بمد!ا.با؟9صالحضار8/ممجرةلمرالف/للتو(108

.؟2لملحسوو11816

.27/هؤسورة1182
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تيملكلرنفبىنيننمطعن!عئرطبتبماجتماعيظلبمجودووللنببموالسر!بين

تحرمستالتيمهنهلأن.احدعلىلأحدفضلىولإالبمنمربمساواةتوهنوفمبم

لتحتيولوتمممخيربمواهتهانهموالمستضعنينالنتراءبضمةالاستمم!عهنالمترنين

وهتعهم.شهواتهم

أيئعارتوتدالانسانيؤلييهالذيللعملالدكريمهتياسالكريمالترأنوضعلتد

واخم!ر.نوعبهجاءالذيالهدىرنضالذيدوعأبناءأحدعنتحدثتالتيالايات

هنذالاجناسوتناضلالدمسيادةبطلانالاياتهنه!دتوتد.أخرطرلتألدنسه

نبمأودعهالذيالةلناهوسيستجيبلمنهسخرةالعالمسيادةوانالبدئمريةبداية

أهلي.هنابنبمانرب.:تالىنحفبمالابوةعاطنةتحركتوعنسا.البشريالمجتمع

تنسدانيفمأنهاهنالتبمألعواطفتدلابئجلتالربوتجاوزالتضيةهنهالترأنحمممم

تلربئجفتالةفحل!دالانسانيةالمتاييمىفيوالموئرةالناعلةهبمكاثتاذاالحياة

!اتأثمنصاتأالانسانبنبمهنهعهالعلاتةأساسهكيلةوكلماتبأياى

الصالحالعملى.الضبححهسارهاضمنالتضيةوضعتوضغبكلهكذااصلحض

الموازين:ويضحتواعديؤسعدمىكانتعاليمهفبمالكريمالترأنان..الانساندسبهو

التمبحبمالارضلعمارةيتحركلكبمالانسانامامالمجالونتحالباطللمحا!رة

الامجتمح.عليهجتمعولاانسانعلقلإننمعانتنضيلىلروجدولا.الخالدةالسماورلة

الاعتباراتالأياتهفهالفتوتد.سبحالهالذوضعهاالتيالمتاييمى،بمتتض

الذمم!النكرإرهابنجلالىهنالعالمعلىشيطرتهمليدرروأالدطوليبهاتثمبثالتبم

الساهيةضدفعلىالبايوبوجية)183-ودالحتميةلطرياتجاعتولذلكالساهيةيعادي

ت!د!ورالصريات!ان0"ا185وراثيآهلحطينوانمورليوالانريتيينالاسيوييق"فعدت

الهوييحكمهاوكلهاالمستتبلىعلىالصراعيعبمرح!.وهذاالد3علنالصراعنلكثبم

الؤراثيبمعلاهالاجتماعيالتحكم"لأنالانساثيةعليوالاستعلاء.والتعصب

تلادتعصبيةدطر!ةهياساصر8النربهةالحضار8نيصرخةلغرالب!علجهةالحتمهة01831

المصلرالطراص!حهابةصاهنجلد!لافىراثيتخلنهاالمتنلنةالدهيبانعلى

الط..

لما34صلمالبععرا!ةالطبيعةالا!لىلجماالإحهاءعلم!لملم.ستفنلهزلم1184

فهص.ابراهمممصطصد.ترجمةالمعرهةعالمسلم!لة
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ورافيتأئيربوجودسلمنالووحتى")185الانسانانسانيةسلبيعنبمالنهافي

عمليتانبيلهاوالتنانمىببعضهاالتليمةالاثسانيةالجماعاتاتصالىلكن"للسلوك

ثتاء!جعلىحدالىالل!ماءتمازجالىأدىهاو!")86(،لعصووأتلمهلذاستمرب!

بالاسطور1873.ألنمبهالجلمى

.وركنالدثياألحياةواستمرأيراخكيفيعرفهجتمعالىنحأاللهبعثلتد

لانطلاتةالثانيةالمرجلةالىندالههستوى!علتدالمجتمحهذاوكان.اليها

عليه)نوحفكانللانسانيةالاوليالانطلاتةنواةعصر؟هط!الذيألمبعدالباثمرية

وانتطعالأولىأباهانستتدالبدئمرايةوكانت(الثاثبمالبمنمريةأبا)يسمى(الممملام

هنفرلته(السلامعليه)ألموضعهاالتبمالاسمىالنسيانصنحاتيطوتالتاهـلخ

بنعلللخالقعبوديتهاعنالبمنمريةانفصلتالسنين*فالزهاننطالى.بده

!فدرروول!الحقعلىيثبتونالذينعبادهبهايختبرأسمبابأالفهجعلهاكث!ةهوثرات

لللاسل!ينلكبمنرصهعنلهو-سحثالانسانيواقيالمئميطانوكانةلددلوولا

عنيدخلىتارة.الحياةعلىأثرلهابانبهايوهمهمالتيالاشياءهنالذغيرعبا!ة

بنصبأغراهمعلل!ما(السلامعليه)ثوح!معلىلخلىكماهبالنكلغيرطررش

الكواكببأثاريوهمهموتارةالمبا!الىالذكرىهنانحرنوائمصالحدطمبهاينكرون

يدثمبحلكيالانسانل!لههاواحجارحيواناتالىالامريصلىوتدوالشروالثمعمد!ى

تمدكلثحعصرنجيالرسالةفكاثت.أعماتهالفهبزفبم"تن!فهاالتيونطرتهالتل!ينغر!ة

العطمنمى.اليابسةالارضالىالسماءهنالماءوتمكل.الرفىعالىالجسداحتياج

لحياةالعظيمالغعفموضعتلأنهاالحياةاليالهواءضروةهن!ثرضرووةكالتلتد

وصلىهايلانمبحيثوالمنهجالعتيدةنيالممكاهلالدرزنكانالارضعلىألالسان

الإرضعلىووطيفتهووجودهبذاتهاحساسهحولىللاثسانالتصوريالمستوىاليه

الةوضعهالذيالطر!وأضلتللحياةالدينبضروةالاحساسنوعرسالةوعمتت

الاولىالبشرحياةفبمتضيتينعننوحرسالةعبرتلتد.الارضعلىللاثسان

علهاعئرالعصرطبيعةهحاتلامحمتشرحموالثاثيةالواحدبالالهالايمانوهيالعتيدة

!ا.6.صلم.منلمستيننلهزلم(85)

.6!اص1جلمالحضار8دجرةلمرالف/للأتون1186

بعد!ا.ما94صلم8التورااليسيمرالواعمنلمعبدالواحدلاضلىد./عليالطر1187
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!)هها.وأطيعونو6سو؟الفه)أعب!راتعاليبتولهالكريمالترإن

للقيمةوهتياسعأهبدأا!رأثيةاالسلام)عليهثوحتصةاسستولتد

والعنصريةالعرتيةللاعتباراتتأث!ايوالنتالصالحوالعملىالايمانوهوالالسالية

هنالمبدأهذاويعد.الكأفرةوزجهالكانرثحابنتضيةنبمالمعلىهذاتمئلىوتد

هذااجلىهنولكافحتحاولىالانساثيةوهازالتالبثمريةعرفتهاالتبمالمبادىء.اعطم

هنتعافيتزالىوهاوالباثمريةوالعصبيةوالعرتيةالعدصريةالفىالذيالعطيمالمبدأ

رسعالةوئبتتهاأصعلتهاالتبمالعطيمةالمعالياستعالهقنهالىجوتحد3الاهراضهذه

ينمكلتوفكرهاولكموبمابت!راتهاالعصيةانله!ممفومما.(السلامعليه)لح

بهاوالشاداةالساهيةخلالىهنونلكوالتيموالمعابرالاسمىهنهلتدهير!رأ

عليه)ثوعرسالةوأثرالهرحمةهنواق.المزينةالدكرةهذه!نضهقومحاربة

هناو.الالسانيةعتلهنصوهالىسبيلىلاهعلمأأصبحتالتيمهنهان(السلام

الواعبم.رصيلما

عبادةخلالىهنهدكاهللينينطامعن(السلامعليه)دحدمموةعبرتوتد

اللبيبطاعةتتس!ونمريعة(بالتتوىعلهيعبر)اخلاتبموثطامتيمهعالواحدالة

بواتعيةالدينعنويعبرعصر؟يعيثىالذجم!للمجتمعجهأبيمنهتجيهاتهوالتزام

نحالىأدمهلذطويلةبمراحلىهروالعياثىالحياةوسعاللىتطوراننمكل!.الحياة

الانسانووضعتالبشريالمجتمحعليهايتيمالتبمالاسمىأدمتجيهاتهدالتوتد

الترأعلهاعبرالتيالاولىالمظاهرتابعناوثحن.اكلهيالمكريمهستوىضمن

تجيهاتالىوؤثجهألماستجابةفكانتبسيطةبداياتمعلهصهمهتتضبةبكلمات

طبندتة.توالمعاثاةالمفعتاءالمخالئةوفبمالاساصميالمحورهي.فل!بئجلتالرب

-.ألمفيهاثجح-وتدويعييخطأالذيالاثسانثموذجعارضةدتائتهابكلالتجريةا

هلاهبئتضييمالمكيلةالاياتكاثتثم،الكاملىالإلساثبمالبمنمريالنموذجعنوعبر

أواسعتبدابم!العريالملابسعلىالتحيدخلالىمنللانساليةالصحيحةالصورة

وتدأخلاتبهةوهبادىءتيمعلىتتيمالحتيتةالحضارةأسمىانلت!دوتتبيحه

هاثمرطةوالحضارة":تالىعندماالحضارةتيامشروط!مفعندما!روانتأحممن

العواهلىأولهاهسراهاتعوقاوخطاهاتممتحثالتبمهيالعواهلىهنبطالنة

الماليةالعوا!لاهنه.وماإلإثتصأديةوالعواءلاالحئرانيةوالعواملىالجدوولجية

.3ل!لمس!1.188
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ولاهدنيةلكونلاننسهاالعواهلىلككلكنالمدنيةلندثعل!لإزهةينعرثطالاوالبيوبجية

يسوداننلابدالدتيتةالننسيةالعوابل!اليهايضافانلإبداز.العدمهنتد!نع!ها

الناسبينلدكونماحدالىلفوقيحد!ةبنكانلكهندحةول!سيماسبمدطامالناسى

طرر!عنبينهمل!بطخلتبمتانونعنايضأهندحةل!ثمالانكارلتباولوسيلة

تاعلهالحياةلعبةنبىهناكلكونحتىغيربااوالمد!بمعةاوالاسؤاوالكديسة

"ا98(.عليهاإلخارجونبها.ويعترفاللاعبونلرر!اهأ

تصةحيثالاولىالبدايةومنذأدمبعدالذيالج!الىالكريما!رإننعفناثم

يحملىبدافيهجتمعفبمالانسانبينالعلاتةالكريمالترأنعرضوكيفأدمابنبم

يمدكلالاولىالالسانهنثوعد"نعنالكريمالترأنعئروتدالارتتاءخصانص

!النو3يمدكلوالتاثيوالحدمعدكالهوىالمرضيةالننمىنواخوكبتللخيرالاستجابة

غلىجريمةاولىنكانتابشيطانلنوايةواستجابالارتتاءنيأحبطالذيالاخر

هنيحملىبماانساننهوباطنهنبميتفيرلاالانسانانالتصةهنهفىيينتالارض

سرط!الهمهصاطوطوضةحياتهفيهممتمرصراعفييعيمنىنهووشرخير

عرضتالتصةثنايانبمولكن.،)09(لمعاهامنظاوتدر!طمنا!لد.وتصاها

لناورسمالدفنيعرفيكنلمالبدانبمالإنسانانخلالههنعرنناهاثمهدأا+ياتلنا

الجئثدفنخلالىهنللحياةالانسانئالتصورتطورصورهنصو!ةالكريمالترأن

فيولطنبإلبدانيةالحدثعيةالصووهنالإثسانيتخلصبدأوكيف.والموتى

البينة.وتنطيفالغد!عتتبحةالمناظرازالةخلالىهنعشه!صمانلىتصوراته

لنلكولكينهواتعههفهمضمن!رورانت!ن!كركماايضأهتحضرالهمجبموالاندممان

نانلك"هعاناتهبدأتطعامهيخزنبدأعندهاالانسانانيريفهو.الواتع

الهميم،واديالىعدنجنةهنبنلكخرجنتدغدهفيينكربدأهااذاالانسان

ولكن"والأنانية)؟9(الملكيةوتبدأالجمنعحفيهيمنمتدهناوها.الفمصنر6بهحلت

لتحصيلىالناسواجتماعسياسبمنطاميتبلوركانالتوبئالخارأساليبتطوومع

3-7.صاج؟1م/الحضارةتصةلماوللمل!الت1918

.701-/الثصسد؟1091

هحعمقثبيلةهلدهمكلو!نكرل!اثت1لأص1ج1م/الحضارةقت/ول/ل!اثت1191

صاهم!.لحكمةهناالل!وقصرفيان.هـشولىامبهةاوطيمةامااافريتهاكل
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")291.الدولةتيامعلىأعانالتوت

كانالذي)البدافيالانسانأنأدمابديتصةخلالىهنالترأنعفمنالتد

ولنلكهوب!هيدفنكيفيعرفيكنلم(الاولىبداياتهفيالهوهوسابينزعصريعيمئى

"؟ترفييعليكانالموتىدننعلملأن1!رة!3)كحنرياتالتليمةالهياكلثدربئ

ضمههاانىيضافاتتصال!يأعلصرأبدو؟يصبحالذيالعراءفبمهلتىالجممعد

ة!أثواعجمبحأوىوأبناءالصتووهن3الجواالجسدنلكاهرتتولىاذ.الطبيعة

*ليالتبموالقوارضالعظامنخاعوعلىالدمعلىتتفذىالتبمالبكترياحتى،الرهم

."ا3"(والجير(الجيلاتين)الهلامهنتحويههالأجلىالعطاملككعلىالنهايةني

التحضرهظاهرهنالانساناكتسبهاالتبمالايفعياءأتدمهنالموتىدفنفكان

قد.البمنمرا!ةكانتنوععصرالىالباثمريةوصلتعند!ماء.التحدثىهنوالتخلص

والقربىالاستتراروئواةالمجتمعاتويناءالمدئيةتواعدتصوواتهائبمتأسست

!!ا.!هة!ئعةه*لأ)النمدين"طاهرةيشكلانالانساناسمظاعحيثوالملن

ة.جالأرضنعلىاسنفرارهفيالانساناليهنوصلىانجازأرتىبحقشدأنيمكن

ضممن.هتموضعأالإنسانوهبىالحضارةهيالواتحنبىانها.أو!لحضارةوليلهنالمدية

تطبعاتهوعن.العالمالىنطرتهعنيعبرهحدداجتماعيجنرانياطار

وكانالثتانيالؤعىهنهستوىالىنوحعصرفبىالانسانمعللتد،)49(وهموهه

هسنوييالقرأنيةالإياتلناوعكستوالإخرةوتعالىسبحائهالةحولىنضوراتيملك

ول!ق!أ:تعالىتالىحيثنوع.ثبد"!مبهايجاللكانععكيةحججئتانبى

لأمزلالفهثطءولوعلي!ان.!نضليريدمئع!بشر،ما.هنالومهمنكفروافين

خما!تربصوأ.4!نة4ر!ليلاهوانه*ولينبالنا!ييناسمعناماطرلكة

هناكيعرنونوكاثواالفههوخالتأهناكانيعرنونهوم!ءكانلقد.،)59(-

كانالفهأنلهمتنكرلمأبانهمهنلكتوهأالتبمالدينيةئتانتهمبأن!مرحواهلانكة

ثب!طم!مفواوقد.االسلامعليه)ئحللموةوفضهمبروواولذلكرسلأبشرأيربم!ل

.12ص/م.ن/ل!راثتالطر(129

28.صجلألمالحضا:شجرةلمرالف/ا!ون391)

الكو!ت1طلم01ص1ملمالعثماثيالعصرحتىالاسلامفيالملنيف!ا"كر/لمهصطنى491)

.25-24لم.الموهلونسوؤ(159
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لطلكلعلهاحوالهومراقبةالانتظارهعلدطمالجنوهنهدمىأصابههجنونباثه

وثحن..اليهاودعاالنببىهذاأظهرهاالتبمالمننصاتهنهمنالمجتمعفقتخلص

وجم!والانهمدعوتهوحا!بوا(السلامعليه)لنومتص!واالذينهمالشرفينأنثملنم

ساندةكانتالتبمالطبتيةنبمعليهاحصلواالتبمالامتيازاتالفاءتعنيالدعوةهذه

أبانهمهنثبدطميدعيهبماسمعواهابأنهمهولاءص!حوعلدها.العصرذلكفبم

وهذا.(السلامعليه)ثحبهجاءهالهمالسابتةالاجيالىهنلهميلم!ولمالإولين

تطورحمممبالدينهذايتطورولمعلدطاالاثسانفطرونطرةأصلىالدينأنللاليد

حياةفبمالاصيلىالمنهجهوبلىالانبممانافكارتبتدعهولمحاجشهالإنسانعدكل

ينظر.619(،النلسنةالديالةسب!تأطرىولعبارة"العتاندالانكارتسبقولمالبمنمر

نبمانعكستتاهرةلمؤئراتنتيجةالالسانثتدسنبىتولدالدينانعلىالفربيون

لبعضاستجابتهعنالانسانخلألهاهنعبردينيةعقيدةلنمكلعلىالإثسانحياة

هولإءيع!قدالتبمالعواهلىوهنعليهاوالتفلبهنهاالتمكنعنعجزالتيالتحديات

لماوالدهاثميةالموبئهنالخت"الدينيةالعكيدةخلقعلىتولركانتانهاالفربيون

نهمها.الاثسانهتدووفبىليسالتيالاحداثاوهصادنةتاقيالتبمالحواثيسبب

الجدمىهماالعجيببممزهانظارهماستوتفوهادهمنمتهمبهلختتهاأهموكان

فزعأونغنوبهفبميراهاالتيالاعاجيبلهذهالبدافيالانسانبهتلتد.والإحلام

فارتواأدهماليقد،علميعلمالذيناولنكأيتمخاصرواهنبمشهدحينشديدأ

الذيالمخزون!لمعرفبمذلكهوالانسانعندهوجودهوهاأعطمإن0(الحياهء7

نا.الخلقأسراوهنسرأتزالىلاالوعبموراءهانلةهساحةنبمباطنهنبميحويه

ألمهنذالعصوركلنبمالبينةهعالتعاهلىهنسرأنيهالفهعاوالذيالانسان

هنهاعديدةلعواهلىنشجدالظريفتفيرتانمايتفيرلمننسههو(السلامعليه)

الالسانبانعصرالى!روهنجيلىالىجيلىهنتنتدكلالتيالمتراكمةالخبرة

لأنتطؤيروكمنمفولكنخلقهناكيكنلمعصركلنفبمويعدلويطوريحورخلالها

هتمدنايضآهوالهمجي"افالانسانللخالقصفةالخلقولكنيخلقلاالانسان

.01داصاج1مالحضار6/!ةل!لا/لملرورالت1691

لماسوالدشبلدبرلمكنلكالطر010.ص1ج1م/الحضا:تصة/وول/دعوررانت(79)

للمىضملهاطيتالتيذاتهاالاد!انالها":!قولىحيث022ص؟ج/العرتدهور

التحد.ال!ايفالاحلامبخمر6جل!يدهنتس!لنمى.الدرفىنيطيدة
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تراثوها.أبنانهالىالتبيلةتراثبلم!يعنبملأنهالمدثيةهعافيهنهامبمعنى

والخلقية،والعتليةوالسياسيةإلاتتصاديةوالعاداتالانظمةهجموعةالاالتبيلة

والاستمتاعالارضهانهعلىبخياتهاالاجتفاظسبيلىنيجهالماأئئاءهفبتهاالتي

وا()الهمجاسمالداسهنيخ!باعلىنطلقحينوانداالحياةبمكك

نعبربلىقائمةهوضعوعيةحتيتةعنالالناظهنهبمم!نعئرلافقداالمتحدئعين)

المنمعول!هاتيكتيهةهننبخمىانناينمكولا.اكثرلالانفسداالعارمحبناعنبها

أثنانلو.الخلقحدممنالجودهنجدأكث!اتعلمناانتستطمعالتبمالسانجة

أ!ركتهااوأثمنعلالهاتدالعريانةالاهمانلوجدناومتوهاتهاالمدنيةأسممىأحصينا

الاسسللكتهذيبسوىثضينهلنبينآلناتتركولم.واحدألنععبأالاجميعأ

نظروجهةعنيعبروان.كانالكلاموهذا،)891الكتابةنناستئلينالووالمقوبات

الإراءفيهعهئتطابقلاوالئاهو.ثرابئابخمبارتهعنيصدرغريبموعالمومو!مئيلدممث

منطتبماتنافىعلىوظل.عليهيخدكفلاهماوالمناهيمالحتائقبعضتبتىولكن

جدوا.هاوهتىجدوااينماالبمفمرعتولىني

لهذاهميزةصنةعنيعبريكنلمنوعتومعنالكريمالقرأنحدثناعندهاولذلك

على!تف!لموكانهبجذور؟المجتمعصورةيرشمالترأكانبلىالبدئعريالمجتمح

اهطيلكبمواحدهستوىنبمالاممبخمبمالترأوضعوهنذوالد!مور.العصورمدار

هدارعلىللانسانيةوالعظةالعبؤشلتتمنمكلوهصانرهمالاتوامهولاءتجربةخلاصه

يع!ممنوالنينوثمودوعادف!لولملبدامنفوننبأيحميمأتعالىقالىالزهان

يماكفرنااناولالواأ!واهه!يافينم!رنجوابلبيناترسعل!!ي!اهالفه*لايعلم!

الترأننبىابموتفهذالكرروتد()991مرييليهت!عينناممان!كلفيلانابهأسلأ3

ولكنوأهدافهاوصناتهاهنهوبهانيواحدةالجاهليةأنالاثسانيتعلملكبىالكريم

وهبىواحعةحتيتةتحملواحدةدعوةالانبياءدعوةوكن!لكوألفعكالهاهاصوتتفيرتد

الترك!شكولايلحظالترأن!ترأوالذي!الواحدالالهعبادةالىوالد!كوةالتحيد

تدجميعأالانبياءان.صورةهن!ثرونبمهناسبةهن!ثرنبمالمعذ!هذاعلى

وأن(ير.+فيءطاداصاة(لأتواههميتولونهاواحدةبكلمةجامحوا

الهبلاالايمانرنضهو،واحدأهوتفأأثبيائهمهن-وتنواجاهليتهم-نبمأتواههبم

9.صس!11م/الحضا:تصة/فىولى/ل!راثت8191

.9لمابراهمسو:1991
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سوؤنيكماهباشعرةوسلمعليهالةصليالرسولىاليا!ليثلجهو؟رة.النهالا

واحدوهوتف،واحدةتولة.()..؟(قبككال!لى.للرسلىقدما*لكيقلى.طأنصلت

انمابسلطانهمألبمنعريستعبدعوالذينأتواههمغلىالمتجبرشالملاهلاءان.هكرر

وانهموتماليسبحانهالةح!هوانما.لهمليمىسلطانأالحتيتةفبميفتصبون

.الترفبهذاالاستمتاععلىحريصينأنقانهمالىالناجرالترفنجبمغارتي!يكودون

تحرر!نيكربو.وجهد!كلحهمواستنلالىالعبيدابتزازحتوقهنعلطحصلوإالذي

واجابليةكلفبمتتاثمابهالاحداثهنسلسلةتتحثم.سلطانهمهنالعبيذاولئك

نحعصرانوهيالترأننصيصالىتمعتندحشيةنثبتاننريد.،)؟.؟(تتمال!

الكويمالترأنعرضولذلكوالإنبياءالرسلىسلسلة-بدأتوهدهالرسمالاتاولىعصر

.ول!كواترسالاتهجموعةفيهيستعرضاستعراضكلنبمالعصورأولىنحعصر

!عالىأو!!ليكأو!لأةوسلمعلطالةصلىهحمدهخاطبأتعالىتال

وجمسىولأصبا!ل!بلامعحادلاسعماعيلايراهميروأوحينايع!ههنولنبيين

تبلمنعليكلصصناهمتدوسلآزيو!اطودوثيناوس!ليمانوهالرنل!نىوأ-!

يكونللاومنلونهبفعونسلأكليماهموشىالفةوكلمعليكنقيلموسلأ

اثبتههاتئبتوالسنة()2011!كممأعز!أيوكانيرطب!يعلىلثيلى

بعئهرسولىاولىنكان"االسلامعليه)ثرمهوالارضالىرسولىاولىوتجعلىالترأن

بنزرعة.أبيمعنحيانأبيحايثهنالضحيحد!ننيئبتكماالارضاهلىاليالفه

.الدثعفاعةحديثفبموسلمعليه-الةصلىالنبيعنهررةاببمعن.جرربقعمرو

فيهاهحهوثنخ،بيلهالةالبشرخلمشأبوأثتأدميا:نيتولونألمفد،توتالى)

هاترىأالا؟رلكالىلداتدثعفعالا،الجدةالةواسكنكلكفسجدواالملانكةوأهر

ينضبولاهمطهتبلهينضبلمئمديدأ!بآ!بتدرلي:نيتولىبلننا؟!انطنحق

الىانبوا،غيريالىاذهبوا،.ثنسبمننسي،نعصيتلنعجرةعنولهاثيهدالهبعده

الهوسماكالارضاهكالىالرسلىأولىأثتنحيا:نيتولولطثحأث!فيلالون

رلكالىللاالاتال!فح؟بلفلاهاالىترىالا.نيهثحنماالىتريالا،شكوراعبدآ

بيعدهل!فضبولا؟مدالهقبلهيفضبلمغضبآالد-غضبتدرلبم:فيتولى؟جلىعز

دا.3لمفصلتا!ر6؟..)

ثتصر!.07-97صلمركاالاسلاميالم!لكتبتمحمدلمطبا01لأا

63!ا-65!ا.اللساءلم،سي*.؟ا
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(،)3مرنحتصةفبمالبخاري.أوردهكماالحد!ثتمامونكر(ننسبمننسي..مطه

تواجهلا01الحتيكةهنهنتررونحنالارضالىرسولىأولى(الممملامعلطاثح

ثوحكانهلى.ورسالته.وهجتمعهعصؤواحداثهـفيالم!الىنطرتلافبماشكالهة

وسالتهكاثتأم؟الانساثيةكلاليعالميةرسعالةيمدكلرسولا(السلام.عليه)

كانلاذا؟!ر!ناتوامالييعاصرونهرسلىأوالبياءهناككانفلى؟بتوبهظصة

نماعاصرؤرسلىأوأثبياءهلاكيكنولمالارضجمبمعمتعالمهةرسالةيمدكلثح

التبمللمنمهاالاشكاليةو!؟نومل!ث!رسعالةالدطميصلىلمالذينالبلأممزمص!هو

والاتوام.تبلهكإنواالذينالاتواموعن(السلامعليهأأدمعلأحد!ثداعددواجهتدا

عاصرهنالبمنمرسأهداككانوهلى؟أدمتبلىأداسحقألجدوهلىعاصرؤالذيق

ألم؟

ليلىأتعالىتالههيالإياتهنه،التممعاكلعلىلدمثأهرأسو:قودنبمأياتلفرت

منايمس!سعنمتعهـثموام!معثممنأمموعلىعليكل!رككمنايعلالماهبطك!!ا

غير.نهم،سنمتعهموأب!أتعالىبتوبةالمتصؤهنترىيا،10.18.المعناب

الةأنجبرأخرىبلادنبمنوميعاصرو!مبشرهلاككاننهل،ثصأ!أ

بقهحمدتالى":كئيرابنتالىأخرش)..؟اوشبلهم.لماركأوسيمتعهماثهتعالى

والمد3عالعذابنيوفيلكالتياهة!ماليوهؤهنةمربنكلالكلامهذانبمبخلى:كعب

أراءجودالىابمد!شعبدالكريمالاثعدخنوهوتد.،التياهةليمالىوكانرةكانركل

ومما"بتولهالإيةهنهالقاستدادأالإرضلكلينعاملأالطونانوتعبعدمتتولى

عممحولىهلهمالمتأخريقسيماولاالمنسريقبينالكلامدإراثهالاطلاعيحممن

اذأولحناالسلامعليه!نوعسيدنابأهكيمأختصاصهاوالارضيةللكؤالطونان

،)6.؟ا.عموبهعلملااللصصالىثطرلا

07.71-صيلم31ثبماهقصصاسماع!لمالفداءابوكئ!لمابقا3101

8!ا.لمهؤاس!8لأ.!اا

الترأهنم!ركىدراساتلمكطبهكلمهرانبصيهحمدالدكت!المن!بض!واكب،؟.ها

واكلت!صاكلةتماليتالهمنضمالا8ثولحث29ص4جلمالكر3

تعالىسبحالهاللاانالطيماهعمدهملم!ر!هلاك11!معلمهمناضلم

؟.المعذاب!سعهمئمحضالىةسيتعهم

34.ص4ج/الترأتلص!فيالرحمنهواهبلمهبدالكر3لمالمدرش،1601
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لجزمأولايمكنلانقلكهالإسنلةهنهعلىالجوابانونركللع!و!لط

الاثسانولانخلقالبدايةهلذرح!الد3نشهلىلملأننا.التضاياهنهحولىبالحتيقة

لتعزشوتانعهونتأهلىاحداثهنعتبرالماضي.واتعناعنالاهسووبينغيروثحن

الماضبممعرنةونكنهعرنتهالىسبيلىنلاالمستتبلىأها.الواتعلمعالجةالخبؤ

للاهواءغ!هنتادبالمستتبلىهتوازنأاحساسأوتمدحداالواتعا!راكعلىتعيدلا

ترتسمالمستتبلىيرىوهوحكمةاكثربالماضبمالمرتبطالاثساننيكونوالعواطف

سلبيةالمستقبلىلهذاالصورةكانتاذاوالمنعتاءللالميممتبمفلاهخيلتهفيبئصو

نيهواتمهايعللىالىفيعؤالانسانفلكاليهيط!هدممتتبلىعنثتصهنتعالبم

.الأرضعلىيعيمنمهاالتيهسيربئنبمل!يلماالتبمالنتافيالىيصلىلكبمويصحح

لهايفكنانللانسانينبفيالتيالواتعيةالاطرهبمرح!الم!معللتعاهلىالاطرت

للاهمبالنسبةالماضيأخطاءعنيتحدثوهوالمعافيهفهالكر3الترأنثبتوتد

المثاليةعنبعيدآالواتعيةاهاميضع"أدطار!لأنساأنالكريمالترأننأرادسبقت

أتشةتعالىنتالىبهاالتأثراونيهاالتأئيرعنالخارجةالممماحةحد!بىورسم

ا!ريمالترإن(يعملونكلأيواعاولإتسالونمانم!بت!وءكبتماللأ!كلك

أعمالىعنالانسانئسألى.نلاالواتححلوبضمنويجعلهاالمسوفىبيةهلايصد

أنيمكنترأنيهتاعدةوهنه.الماضينالعاهلونأجرهقشينآيكتسبولاالماضيق

رح!الم!عنالباحثيتحركاننلابد.رح!الد3يكتبونوهم/الياحثينأمابملضعها

ونهمأوعيأالدارسعلىاستيعابهايدعكمىالتبمالواضحةريخيةالد3المساحةضمن

ويضحالرؤيةفبموغبمنعآتمنعويدثمآولا!سببالان!سائيةالتجربة!صيدلزياور

البيوبجهة.والمتاييصالحيوانيةالتصوراتحيثالمكرهةالحدوبتحتالانسالية

التبمبالمناهيمتلالرواتدالتل!يمرح!الل!نبموالمتخصصينالباحئيقهعطمثجدفك

نجامتوح!للم!الماديةوالتنسيراتالت!رثطريةهدكلالفربيةالحضارةأنررتها

كشروفي.وأهواءطلونوراءهنساقةلتيتةغيروتخميناتهاثمويفعةرح!الد3تنسيرات

وكماالنازهاحلىأوحلهاالىسبيلىل!معضلاتهلاكسالد3ثتاطمعطمفيبل

غيابأدىبلىوالتوقعاتالافتراضاتسوىيملكونلاالمو!نجينباسابتأن!كرثا

هنجمويلايخاليةهتعةأوشمعريةع!يثولجياعبارةرحغالد3بلىالىالحقالح

والجال!المخلصةالجه!!كرلااللاعلي.هحتواهافيفائدةولا.دتاثتهاهم!بعة

*ثصاثيةرح!لد3المتعمدللتضويهالرانضةالحتيتةعنالباحمه-المتوازثةوالإبحاث

1--لأ-2
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جمعاء.الانساثيةل!رح!بلاءنيالاهمبجهوبوالاعترانا

الكريمالقر%الىلطمنناب!هكانلاسابقأالمطرفىجةالاسمنلةالىعدلا"ذا

التيمرحغالم!ترأثااذالاثناالبمنعريةل!رح!احداثأهملناحنطالذيحلهلأله

النلاسنةأخيلةثسجتهاالتيالاخبارهنركاموسطثتيهستن!ثناغربيةترام!

رح!الد3هنهانلةلمساحاتهشمدأوطمممأإغنالاهلاكأثجدوستوالمنكرش

إغريتبمدرنأنيحدثولم".والهوىالتعصببسببالاممهنكئيرلأدواروتهميمكعأ

للبصيؤوالخبرةالتجربةمطاهرلثبيتعلىيساعدأينعأنههنحدثأعطيم

رحغالد!فبم."ا701(جديأتأهلأر!الد3نيبالتاهلىالداسهنأييقمولم.الداخلية

وهن.رح!الم!علىدلالتهولإثباتالترأفيالنصلخدهةوطنتالاشياءكلالتد!يم

ناسنجد.الموتىتحليطنبمالمضرصنتتلمسرننهم!لستطمعا!و!اهنهخلالى

غرتأهلكالذجم!هعهوهناالسلامعليه)هوسىيطاردخرجالذيألخربمنرعو

جمذلك.الكريمالقرأنحنيثكماأيةخلنهلمنليكونبتحليطهالمصرشقام

!ل!ت!والمنتودالتديمرح!للد3تعرضتالتبمألكريمالترأثصوص!راسةان

على.حتيتةليطلعه!للانسانية!حمةالتاسهذاعل!حانطتدالكريمالترأ

(!)هحمدمخاطبأتعاليتالى.والخبرةالعبرةولكتسبنيهنتتأهلىل!هـلغها

يلايمالجهمصىطينأهلليكلريأوماكيتالعمرعليه!لتطاوللرونأأنثعلأياومنا)

ثعتومااليكنو!يه!بأيباءمنثلك):تعادوتوثه-(81.؟(مربعلينثماومنا

أيات.(19.؟(يععحعمونارليم!وماكنتمرجيكفلىأدلامهـل!يلأ!ناث!ل!م!

الينائم!قدوتعاليسبحانهالةبانوتوجمدوالتاجملىالتوتفاليظموالترأنبمكثيرة

احم!جاذال!تيتةوعنربتفاصيلىووتانعأحداثهنالاثسابئيلنعهاالكريمقرأنهنبم

حتيتةلتكيدوتائحعدةسردحالةنبىعابرآإهرورآوأحيانأوتوضمحبيانالىالاهر

وطعناهنبماهصتيقآكان1ه4اثريىييرواحرأ:تعاليتولهنبىكماواحدة

نبىجاعتالمعلوباتهانههناكثرا!رشىعنالترأ!حئثولما).؟؟(علا!،

تعزيؤلنرضالقرأنيةالمعلوهةلأوايةن!ئتالاثبياءمقهجمو!كةعنالكلامهعرض

.95ت56صء؟،النرمك!ورمعبحبملماسوالدلم17081.

08ء.لمس!ساستلأ581

88ءاعموانكلسص!ا،108
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عاثم!هاالتبموالعصورلأجيالىعبطالح!الىاللاصىل!كؤأهاثة.وئخملهمالاثبفألرر

جاءالالبهاءأخباركرهنالهلفاندجدالترأدصيصل!ملىوعدد.الإلبياءهلاء

.تواصبلى،البمنعريةيترفيلموتعاليصبحالهانةانوهبمواحد8ح!لمحهد

الوئدهةوأطبتت.السماءهدمم!عنانحرلتكلماالبث!ا!ةالىوالالبياءالرسلىارصالى

ضلالتهاهنالباث!رايةلانتاذرسوفياوثبيآتعاليالةنيرشلىالإرضعلىوالكدر

على"لبواتهمأئارولقاياالحياةعلىالاثبياءأن!رهلاءهنلديلالتحصلى.!!تها

نااهكنولاالاثصاليةالذاتداخلىفبموعمي!الحياةنبمأصيلىألدنأالبدر!ة

علىاطهروالدنالاالحالي!هداحتىالهوبوشابيئزأ!دهنذعاتلأالسانلجد

بعد.والبعثالاخرىبالحياةبالايمانأحيانعده!عئرحياتهعلىهـلدعكمىصملوكه"

الالمعاناعتتدحرواثاتأشبهاءبطدةطحرنأتعبيرآعدهيعئروبدأالمي.

تملحهأهلهاطالبآخالنألهاثاستسلما؟؟؟اموتهأوحيأتهعلىل!ث!أتملكبالها

أماهلات!زالتديمتالد3لترأولحقولكللاالعابلريملكهاالتيبالراحةاحصاسآ

ندجدالد!هديللنهمد!الد3اخضعواأيحاولوالنونالباحئونترلكهعقدةهثعكلة

النونلان.التديمالم!دهيدان.منطسحبةتبدوهـلخيالد3للحدط!الد!ديةالر.يةا

العم!واثجازاىالنربيةالحضارةانرازاىتحكمهمكالةاه!:حلدواتالم!كتبوا

منوم!الماليةالعلميةالقلاعاتلملاصةئطو3ألتصملاههنهف!ل!الفريبم

العصورفيرهاوأل!التحيدعنيدةهم!بعةهم!صمةحهفيعلىلبهتالمحراسات

ن!لك.عكمىبلى.المعر!نجةبالإديانركاودخصياتهالم!أحداثارتباطأوال!د!مة

كانكليلةمحاولاتعداهادخصياتهملجي!لاثكارأالإلبيا*لسالمطمسأجدثا

د!الم!واحداثالانبهاءن!كراليتمرضالذيالتد!يبموالعهد8التوراخدهةهدنها

تخصص!الاهدافبهذهالمرتبطةالميممساتفكاثت..بعض(الميلادتبلىها)التلم

اول*!هأا!ببواهدي!"الحىالاى!االالصانن!بدبدالهةدمالة4الططما؟؟11

!لىتعبدالتيالعالع!8ئعلىصبدوبهالذيالناصحىالهمعلىططماسم!ل!وا

جطيماالكلمةهلهثاثلواالبععر!ةالابداصىعلماءباهث!الععم!ب!هككهنهصوكل

يعالةمعونلععيءعبادةعلىهاشعةحةطلىالذياالططمهةاهلبهلىاسمأ

امع!ا،ليالطواطم.منمنمكلةالواهأجلا!دلبا؟اوحىالأالمعبيدابعيهثون

الحععار8/!حعةطلملمد!اس!طاهر8،رابطةبطهالبالارضضهمنمكلة

6.؟.ص
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هنكورلماو!دتصروالتوراةأهداف!خدمونالذيالباحثينلدهـكلهألهةطح

-ثياا2؟"اة

التحيذلأن.دجدهالنصمتاسرفيعدهادبخثالتيالثحيدعقيدةان

للارتباطواسطةهادييفيءايجعلىترفضالعقيد!لأوهنهالخال!حداليةعق!عئر

لكلفاىةكانتالبدربهايل!ونكعتيل!الارضعلىطهو!با!تراتفألتولذلكباله

بعدأما.الم!!قبلىماوعصورالكم!بةتبلخصيمأعلمطا!د!للىأن!مكقماديأثر

السلطةتمدكلكالتالطيليةالرتمعلىالباقيةالملهـباىن!نالكم!بةاختراع

كماالالبياءلمحارلةالسلطةمعتتفكالتالتيالمترنجةوالطبتةوا.لملولةالسياسية

ناالا.(السلابمعليه)لحاللبيلمجتمحتعرضتالتيالاياتخلالىهنعرفلا

ألكريم.الثرأعنهاوتحدثثحعصرفبمطهربئالتبم!لاهعداموعباورالوئليةالعقيل!ة

بون.دارالذيالحواراليألكريمالقرأألنمازوقدابراهمعصرفبمايضآتطهرلجدما

لجد.وهكذا.الاصنامتمدكهاالتيالمتعددةالالهةعبادةوتسليهوتابراهم

بهالذأ؟تمنعهدالواتعهبمكانتالكرامالترإنباابرالتبىالعتالديالالحرافمطاهم

الذيالقديمالعالمنبممدتلأممرة"كانم!!لتبمالمديدهالالهةتمجيدفبىالطيديةالرتم

بعضحللنالوولكللا.الراندينواديبلادمربزهكان.والذيالالطيالاثمرفى!مداله

هحاولاتجوددستدثمف%!مكدناالطيديةالرتبمئبمالجوولالتد!مةالبصيص

الاخريالملهبينالهأيطهربابلىالهانالخل!تصيد8نفبم5التحيددحووتطلعات

الغاتمةإ!نبمانالاةللكوالحيدالالهبعدلهمى"ؤلكله!لؤثها.بهمآالهدكلا

اذا"ةلطتنوعربععنا+لهةيمكم!ذفريلهبدبرةورداناللأمعالظبهذاسطرش

ليكن!عليهاطلتناهاالتيالاسماءنبجمبملح!أها،الالهةالبثمربالمأنالتممم

يممتدئمفوهوهلابالمنعاعروكاثيأ9110012.-الممطر،4اللح)،"الهنا

فيئشناولىنوقتظلىالدينبمالمنمعورهقالعلياالصينةهنهانيتخ!.الة!دالية

نا.هلاهفكوةذلكهعولك!هاالالهبمبالمكلالاا!راكها!مكنولاالفدهكبةالبثمر

.،131؟االةحداثيةثحووتطلعات!!هرهيوفيدوهكذالدهلملمالبابليةالديالة

لإباتنلككركماالمنعاعرلنمىفيكاهلأشعورأيرجحالمباراتتحل!.هانهان

بعلما.ما3لأض/كلكاهينىهلحمةلمطهد.باقر/اثطرا1112

البابليةالدصمىهنفخم!راتالرانديناديبلادنياسحبداتلمر!دطالاباءلم1131

.8891بندادجاهعة74/صالحادر/لمدور.أبوباالب!ال!ترجمة)
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الارتتاءيحاول!كانالبمنمريألنكرباواضحةإينعارةللاأضاءالذيالمنمعورهذابان

انحرافوثبتتوأوهامهمالبمنمرأفكارينموهتهاالتيالعتيدةالتحيدلاستيعاب

حالباييكونوالمالذينالدانورجالىوالكهنةوالمترنينالملوكهصالحالبمنعر

ظلاماطبافىثتيجةعليهاحصلواالتبمالماديةالاهتيازاتعنيتجردواأنيرنجبو

كماحياتهمنيوحئموهمالكهنةهكانة!رنعواالذ!المستضعنينعتولىعلىالجهلى

جادة!راساتتونرتولو.(يلاسنصار؟،ور!ءأ!ل!فاةتعالىتالى

وأثارالديليةالعتاندحقيقةعلىللتمرفالمسمارلةباتالكد3ثصوصلتحليلىوأمينة

نبمأثرحاسملهايكوبلتانجثخيانلاستطعناالتديمةالمجتمعاتعلىالإليان

الحتيتةلخدهةالتديمالتارح!!راساتلوظفانثستطد،ولن!لك،الاديانل!رحغ

المسبتةوالإحكاموالهويالتعصبعنونبتعدالهادنةوالعلميةالتوازلطول!ص!

المنفلقة.

لإنوفلكالحقيتةلخدهةالتوراةنصوصل!راسةيمفلنانلكاليبالاضانة

الاحداثوأهموهدنهيئعخمنياتهوذكر!لتديمسالد3عنتجئثنصأتدمتعدالتوراة

سيظرةلكريد!ىالىتهدفالتبموالرواياتالاساطيراستبعادباثعرطولكن.والوتانع

جوهرباعتبارذللظويكوخطاهاالعلمأثبتالتبموالرواياتالعالمعلىالدطوب

جوهرذكرلعتبرانفيمكنالكريمالقرإنهحتطاتجقاذاالتوراةنبمالمذكورة"التضية

نزدادشتان!إثيالنص!راسةعلدخصوصأالترأثيالنصويخلميدعمالخلث

تبلتهاالتيالواضحةالاخطاءهنخالبمألكريمالترأيتضمنههابان"استترارأ

وانواحدةالقضيةلانالحقيتةالتوراةاخراجاليالكريم.القبرأنحئاوتد.التوراة

ذهولكنلخربئجلتالةوهوواحدهصدرباالسماويةالكتبلأنيعتتدوالمسلميق

بحنطهالةلكنلىالذيالكريمالترأنعداها.والاضانةالتحريتهنتسلملمالكتب

لاالتناتفماتطهالاخريالكتبفبمالمجودةالتداقضاتتجدانيمكنلاولذلك

-ان!هرط!راة*!اقىأتعالىاتالىالكزئمالترأنيتجد!ماانيمكن

له.عمادفي

سبيحتىألممنالتوراةوأحيدابئتواتفيالتناتضلمتاسمهحمدلممحمدلماثطر11؟4)

المتلسةالكتبلبمدراسة/مو!مس/بوكايوكنلك.؟299القاهؤتبرسىرسد3لمبابلى

الحليثة.المعارفضوءفي
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أم!رت!ا.ا-لتبمالتم!ية،وهبمالئترة!هللهيرلحنلحسمهاأثودتضيةبتيت

كانوابلأممرفلاكوهلى.ا"السلامعلط)ثحرسالةعالمد"حولىالممابتةالاسللة

ههمأليميألاسئلةهنهعنالجوابان!دثاوتد؟المدعوقيتصلىلمايعأصروبه

حدرسالةلسالجةتتضدىوهيألكر3الترأأياتعرضعتهاالتبىالحتال!بتدر

ولكن!أ.عصؤنبمالبمنعريةتسودكاثتالتبموالالحراناتوعصر؟(ادة*م)-عليه

.نبمللمالمالمنهيمبهـليكاثةة!عالميةا:9السلانمعليه)لومرسالةب!لالمنعك

الرافدينأرضن!نهكناوكماالحاليةبالسعةيكنلمعصؤفبمالعالملأن.ا.؟؟(عصؤ

بنلكتمنكلوهيالعرييةالجزوةولنعبهالشامأرضهحجغرانية!دةثمنعكلكالت

الثتانة!أثبتناوقد.(السلإمعليهادوحالدببميعاصركانالذيالعالمهعطم

.ئح.كلنبم.كاثتالتبمالوئليةالثتانةكالتالمن!كورالعالمنبمسالدةكاثتالتبم

الترأنفكرهاالتبمالاصناماسماءونكرأوغا!اتنبمالائاولةالمكتشفاتن!لكوكت

أوغاهـلتفيةالمجؤالحجريةالرتمفبم(السلامعلط)دحعصرنيالكريم

نبمودفمروعهانح!مأصلامأسماءللانم!الجزسيفمبهنبمالجاهليالاثمعروف!لك

بابلىنيالمسماريةباتالكد3نبمهجودةالاصدامهفهاسماءأنكما.الجرروينعبه

كانالاتصالىانومدثر.")6؟؟االمديلةفيلأددهعبدآ"شيل!واالراند!نوأرض

والكرىالدنجمبحاليتددهسالتلال!اتوكالتالنساحةهذهحدهـبنيهجودآ

أحدأيعنبلاالةانالمسلمينلديالمعليموهن.الواسمعةالبلادضهنبمالمدتاثمرة

بهذاأحال!يثورتوقدالثمعبهةوتالحجةعليهيقيمرسول!المطمهمعثحتي

اليهءالاعذاربتال!اجديدخلهالاعدلىدارنائهاالدارأها":كثيرابنوتالىالممدى

أ!بعة:تالىا!)الةرسولىاناحمد..الاهامروايةحديثونبمعليهالحجةوتيام

هاىورجلىهربمورجلىأحمق.ورجلىيفميئأ!سمعلاأصمرجلى:القياهةلنميحتجو

نيتؤلالاحمحوأما.شينأاسمعوهاالاسلامجاءتدربنيقؤلىالأصمفأها،نتؤفي

للمدطقة.البعرافيةالحدةالب!معراعدادل!ةبقو!مهد!رسالةألكر3القرأحددلقد(1115

الىل!بلفهاالتيالبرشالةامالباهليةسواءدحقيمثقالةتلامىالتقالىعلىسعاعد

اللببم،هحمدعداهااتوامهمالىأرسلواالالبماهكلانتلاد3جاعت3حالثثد.توهه

الصحيحة.الدبو!ةالاحالمثنلككدتكما.كاهةالداصىالىبمثفتدا!)

26صالرالدين/اديبلادكلالطيدهةالمعتتداتلمرعلطلا!تلماالطر1لأ61

.ااتراخاسيمىا
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إلاسلامجاءلتدربفيتولىالهربمبالبعروأهاخ!فوفيوالصبيانالاسلامجاءتدرب

نياخذ،رسولىلكأل!ثبمماربنيتولىالنترةفبمماتالذيوأها،شيكأاعع!وما

لوبيدهصمدننمىالذينواالنار،الخلوااناالدطمنيرشلىليطيعنههواثيتهم

وتالىالمعنىبهذاأحادثعمثعؤاوردوتد.وسلامأا17؟(بردآعلدطملكاتلخلوها

تنيدنهيبالصحد!ويتتوي.بعضأبعضهيعضدضعيفوالاخرصعحدحبعضهاعدها

عنلماالتياهةليمعرصاتنبملهلاءالربامتحاناعتراضعنوأجاب.الحجة

جزاء.دارواثمالكضدارليستالإخؤبا%لداروتالواالنارنبمباللخولىياهربم

نبمنلكثبتالناركمااوالجنةلخولىتبلىعرصاتهانبمالمحيفينافبملاهداانوثالى

دعؤالن!تصلىلاالدنينألنأسباتقدمهاحاصلى.والجماعةالسلةأهلىعتيدة

الناركانتأطاعوهنأاللاربشولىنيأهربمالتيامةييمتعالىالةيختبرهمالإثبياء

لتد:الربلهميتولىيدخلوهاولمخافوادانالجدةهـلدخلهمعلدطموسلاهأبردأ

للايوضعحالأهروهذا.جهنمالىبمفيؤبرعصياثأكئرلرسلينانتمعصيتموببم

الةفانبدعوتهميسمعؤالماوالاثبياءيل!بوالمالندرزاللاسهنكثيرأحوالى

الر/عدنااذافلك.حكمتهبعدنهالااحدأ.!نبولايطلملنوتعاليسبحانه

ينطب!ثبيايعصراوألمجمصراوثحعصرفبمالبشرهنعاثىمننانهتالتلا

بالانبياءالناسعلىالحجةأتاموتعالىسبحانهالهوانكما.الكلإمهذاعلدطم

وأشهمثريعمههول!منلمينيمقريكا!ل!للأأتعالىتولهنبموالنطؤكما

طاصثمااهطهيلمةبال!مكوبواأنثعهنايلياللوايريكمالعتالف!عه!على

كما.،عليهافطرواالتبموالنطرةبالرسلعلمتاهتانمانالحجة".،)8؟؟،علص

يعد!عةالفهعلىللناسالكونللاوضل!مبثعر!ء!اسلأتعاليتالى

فبميكونأنلابدانممعاننكلالنطؤاشهادهوالاينمهادهذافان(19؟؟ا")02؟(س

نطرىأهربالربوبيةالاترارأنولاينعك"أصيلى.نالايمانالةبجودايمان!اخله

ألاباءباالتيامةليماحتجوان!ذا،الاباءعنلكديروالأبلاءطارىءحالثوالشرك

92.ص3جلمالمطيمالتر%تنصيرلمالفداابوكئ!/ابنالطرا1171

.172لمالاعراتسورة،\؟18

165.اللساءلم1911اس!

تجق!،الطحاوا!ةالعتيد!ش!هـلم297تمحمدبقعليبنعليالمزلمابيابن0121)

الرسالة.هالسعة/312ص1جلمالتركيعبدالمحمعنبنعبدالكالاردافىولد!
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المطاعمنيأباثهمعال!ةعليال!ماس!حريكماعالتهمعلىج!يلاولحناشعركوا

!بكمألةبأمتررشبالصانحستونجونكنتماثكملهميتالىوالمساكنوالملابمى.

الن!ين.الباتونانلديلاتوضح!دنلك.،)21؟(اثنسكمعلىبذلكثم!هل!تموتدلهثممر!كلا

لاولابهمناعلىالةهاثدريولاألةاليهوكلامربمالإلبيا.ءل!تاليمتصلىلا

وصمريطلملارحمرحمنعاللىحكد3الهانكنيلكلعلمثحنولكنهم!!ثعرتان

كما.ملمهانلحكمةرحمهمداءل!اننبعدلهغن!بهمينعاءنانحكمتهبعلمهورحم

!ضطنلجكسضان1(السلامعليهأعيسىعنحكايةتعاليثال
أثاسآيرجمتدلأثهرحيمغنورولمحكيم!فتال()82؟االحكم!!ورالت!ثك

ففنرأالبمنعرعتولىعنغابولأموالةحكمةشامتولكنالعذابيمممتحتونطاهرهم

دكي!تصلهلموهقالنترةأهلىيفاملىأالهعلىهستبعدآأمرأ.وليمىووحمهملهم

.الحياةنبمبه!تطالمونكاثوافيمابيلهم!تضبمابعدالح!الاتهعاهلةالإثبياء

ولفى.وورلةئكرتعالىكماترابالىيحوبهمثمالطالمهنللمطليمهـلتتصالديا

التبماالحىاثاتبونالةحكمحيقنلكالكانريؤأي"(231؟اشلاكأ!،

للمن!اةلهقتصاثهحتييجورلإالذيالعدلىبحكمهبينهانيئصلالدنيانبمكإثت

نلكنعلدتوابأنتصيرترابآكونبملهاتالىبيلهاالحكمنننعناذاابترباءمقالجماء

تداذ،251؟(الترابالىنأوجححيوانكتاي،كللأثعت،!ةالكانر!تولى

الاخر.الاحتمالىأما،الكانونأهليةولكك.ترابالىيحولهمابهمالةرحمةكلو

!حتجونهلاءاننكرتالاحاليثلانلنكرلاكماكئ!احاليث!عحتهالذييمو

تلهـبمهـلبرف!ربمنيدكعصسلئهمحتيتةطاعتهمليطهرالعؤربو!ختبرهم

على..خجتهي!يمأارالقهضا!!ل!نالئيبعلمنيالةيعلمهاالتبموهلر+لتهم

حالةاليليعي!الامرانالهـجملأانلكعرننان!ذا.ثتممهعلىالالساننيحكمخطه

.سةموصمىلهنتالىالقرو%لايليعنفرجمويوسىسألعددماالكريمالتر%

الة"بتدؤالم!منموتفهو!مذا،).188ولاصر!لا!عيلى.سعظ

.3؟5-3؟8صء8،هطحاوتالعتدة،ثعمحمدع!سيبق!و،عليييات1281ز

مى88؟ي!لم،ص8!،12

80.ه!لم/اص!؟33"

-ع!*!اهء!اكيعم،!كلقتىهتلا!!يىكئىا،!12أبلإ

2..اطه125،س!8لأ
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ولحكم(يلاصدأتعالىاورنانبارلهااليالاهوريكلوالمايسالىنلاوعطمته؟

لاثماوعيسىهوشىعصراونععصرعلىيتتصرلموالاهر.الةلكلماتتبديلى.ول!

الارضعلىلجدحيث(وسلمعليهالةصلىاهحمدالاثبياءخاتمل!كوةيمفمملى

السعالةوشه.(وسلمعليهالهصلى)الرسولىدعوةتصلهمولميسمعوالمباثمر

لاالذيو!خلقالذيهووتعالىسبحانهوالةوالنبواتالرصعالإتمدارعلىمجطت

أحكمفهوطلماءليلةفيصماءصؤعلىالسوداءالدملة!بيبعلمهعنصيب

الحاسبين.واسعالحاكين

وا!كوتهتصلهملماالمعلامعليهانحعصرباثمرنبمجودعلىلليلداأما

لوعينفياتعالىالةنكراةبأاستمنعهد!دانتدالارضعلى!موتهمحيطخاربمكالوا

ف!!االيلىةتعالىتيلهنبمطلكاأخرىأممو)انحهعهقأممأالاممهن

مناالمحهمسنمتعهـ7و"م!هممنا3وعدعل!ويرككمنايسدلماهبط

معهمنوعلىعليهالمعلامبأالا!ةهنهفممرواالمليممرشان.()26؟(المعم!

والمم!عالعذابنبموفيلكالتيامة!مالىوهؤبلةهؤبنكلالسلامهذانبم!لى"

داراله"المعاصرونالمنمعررشبعض!ر127(،أالتياهةليمالىوكافرةكانركل

أوالارضيةللكرةالطونانصحظضهمالمد3خرشسهماولاالمنسرشبيقالكلام

نكؤالكلام!مذا()88؟،الصلامعليه)ن!سيدلأافطكاقالذمم!بالاهكماختصاصط

نكرلالهالمنسرشعلياثكلالترألبمالنصوهذا.النكوةللا!ةتنس!ههعرفقنبم

الطوفانووتتالاممتبجي!ا!نععرمما.السنيلةفيثرممحالتبمالإممغيراهمأ

يكتأممبجيالقولىو!قلاحتأمما!و!ونانأسعاسعلىالدصينممروتد

للاتتضاخريبأ،ىالنمهذاولو.عضدنا.النصمحلايتعارضالطوفان

نكؤهعرضنبم(المعلامعلط)ثح!متعالىالةنكرفتدانضلىبصوةالمسالة

بالرسالةالسدضهمكانوااالسلامعلط!نوء!مانيعدبموهذا!عسلاتوام

سببطكنبل!كوتهالبدرمعطبمثمممولىالملاطقبتقهاليتأثيربا!لممسانيملحولا

تعنرصولىأتوامجي!يمديملاهذاكلوسعاطتهاالحياةولدانيةالمواصلاتضعف

أقوامهمأوقراهماليالد3ثىصديمم!أنبياءبعثتدتعالىالة!أوالمسيته

با.8لمهؤاس!11268

!ا.8!اص!2لمالع!مال!ر%تنسررلمكمررايق121ياا

403.ض4ج/الرحمقهواهيلملم-هبدالكد3المدربىا28؟)
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نكرتالتبمالاياتوهذ.الههالحولىالىسب!لاغيد!أهروهذالعلمهملاولحن

الا!عأض!لهمل!افىالمرشعليننوعدلمكفبتأهي(!لسلام.علط)دهؤتوم

ولمودوطدنوع!لملبل!منطيقنبأء*4الم192،1؟(أهينسولمماني!تىن

لوبملب!منفيننبأ!مالم)(103؟اوالموتنتط!وأص!بايراهمولوبم

كتت)تعاذوتوله.،)31؟االفه*!ل!يلايعهممنوطينوئمو؟وعادف!

أولمكلأالكةوأمحعحام!لو!وتومولمو؟*و،دلوو!ركلنوكادف!لولملبلهم

لأص*أ)32؟(.

هعادهنهعلمأواتخذتالرسمالإتبدايةكاشهاالسلامعليه)نح!كوةولكن

الاولىالمعلم(السلامعليه)أدمنبوةاعتبرتكماالارضعلىالالساثيةالحياة

ولفلكالثاثبمالمعلم(السلامعليهاثوعرسالةكاثتالمكرمةالناضلةللبداية

عنلمانكان(السلامعليه!نحسميل!نالرسمالةخاصةأهميةألكريمالكرأأعطى

عء!مسأشاالسلامعليهأبهلمداالزسالاتل!رح!عنيتحد!ث

نحتبلىانثعلمونحن.()33"اليأظر؟يرشوبهمأمةكلىوهتيم!ممنو*صز*

الذيالصحد!الحديثنكركما(السلامعليه)أدمبمدوأجيالىأممهداك

نبمالروايةوط!.الاسلامعلىكهاتروعمنمرةفدا.كباالبدا!ةنبمبهاستمنعهدلا

لكنأثبياءهناككانلتد؟إلبياءبلرالاسلامبخلىيفوبوكيف.البخاريصجمح

عليه)ثوءرسالةهنالرسالاتلبدايةألمحخألكريمالقرألأنكل!كرهملمألكرامالترأ

يممعكتاوالبدرل!رحم!هنصنحاتالكريمالقرأنلطملىتدولنلكلأهميتها(السلام

ثصوصنستوعب!نستطمحالمنهيمفذاوهنلذكرهاحاجةأولاأهميتهالعلمعلها

المصطنىالالسان(السلامعلطابوصنهالبمثعرأباأدمستالتبمألكريمالترأ

ينط!فعددما.اليهتدتسب!عندههنل!هـلخهالدداالتبمالباثمريةتتائمرفالذي

ب!رجاعالكلتاثمريفاوالكلعلىاحرامتفليبيعبمنتد(أدمنه)بالترأ

بئكانأ4ءحس!صرر*أ:تعالقتو؟وكنلكالمكرمالاصلىالىلسبها

.لأ.هادمراءلماسور19128

07./التوبةاسورة03؟)

.9لمابراهمسور؟ا31؟1

.12-13لمصاسوؤلأ321

.هغافرلماسور11336
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عليهثوع.أمعكانهننريةهقاثماالبلأمعرهنالبتيةاننكرثعكودا"أه،؟ا.

الباثمركماأباءالاثبياءجعلوهبمالطريتةهنهالكر3الترأناستعملىوقد.االسلام

،)03؟اءاسكل!لائنعية:االسلامعليهأووعقحكايةتعالىتوبهثبم

ل!وراكلفيطأل!وسة:تعالىوضله.التريةبناتهنالرواجالى!د!طو!!مو

وتال!ةأثي؟(.منهـ!اسقينوثطرماقد!منه!ويالنبوةثري!مايروجك

ومنف!مح!طناوممنلمثريةمنلننيينمنثم،عليهمفياولأكأ:تعالى

وا!تبينا،1*1(.طيناؤممنلاسراليلىابراهيمثدية

نال!دنومهححملىهننكرنمجبمءألمنريةهنفحتبلالالالبالا!كاناذا

ن!ر!ةهنالنببم!ليدالواتحاناذالانبياءكراهةولتفليبالعميمعلىجاءالأهر

اواصا!اوراكلررتصأ:تعالىتولهنيكماالرجلىنكرهـشلبواهرأةرجلى

السيافىلانيقصلماوكانالنريئيلنكرلمنحمححملى.هقالنصنكرعللماطنلك

بخعضهمهرتبطوا/لانبياءانايالإرتباطتعنيألنريةأعلىفدلىنلكاليلجحو

الخاصبخمعلاهالكوأنيمنمترطولاشالىالةاصطناهانتيةثسببرابطةببعض

أجيالىعبرهباشمرغيرألأرتباطيكوتدولكننببمابندببمكليكونأالمباشعروهبم

كافرأأبوهكانفتد(السلام.عليه)ابراهيمهم!الالبياءكئيرهقالاهرهحكماسابتة

وا!رشيوداودوهوبممىنوعهكل.الانبياءهنكثيرأباءاحوالىعنينعيلأثعربئلموفلك

لهيكنلمهريمابنعيممىفانوكلنلك.وسلاههرلبمصلواتعلدطموغروهمورثمى

غيرالارتباطبنلكيعلبمانمااقريةين!كرعندماالترأبأنذلكهنللافيتضح.أب

عندهاكثيرألكريمالترأفبمهستعملىالخطابوهذا(الكراهةوهو-ارتباط)المباينمر

بداتهنللزواجتوهه(السلامعليهالوطدحكوةنكرعندهاوكنلك(أدمبكل)يفكز

رومم!وكذاأهتهأبونبيوكلأهتهبناتهنكنولكنبناتهيكنلمهجاهدتال"تومه

علمطميعرضولمالنساءيتروجواأنأهرهمجر!ابنوقالىواحدوغيردةهد3بك!

بعضفيويتالىنبدطمهوبناتههننساؤهميمنبمجبيربنسعيدوتالىسناحأ

وكذا(لهمأبوهوأمهاتهموأزواجهأننسهمهنبالمؤهنينأولىالنببم!التراءات

.3/الاسداءسدؤ،13!ا)

.78/هوسورة(135)

.26/ا!يدسورة11361

.58/ص!سورة13701)
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وبنلكوغيربم)1138اسحقبنوهحمدوالسديلةوهد3اثسابنالرببععقلري

إنناكماث!علرسالةالتأئيرهحيط3خاأتوامجياحتمالىعقلتحث!لعمتطبح

*بصوأولونجيناهةثوءهحاللاجونعنيتحلثالذيالترأثصهن

الفدينهمالمذكورينأهلهأاللصهنثفهم،193؟(جمين!ررتو!ه!

بلبيهيرتبطهوهنكللأنقوهههنهعهأهنهقأهله!استوعبظأهلهمعبهأطوا

ألكريمالترأنكركمااهلههنليمىفهونببمن!ريةهنكانولوكانروكلالاهليةرلاط

ألانريةبأاليهذهبناهاليد،البالين!ورتو!ةتعالىتوبهوكنلكنلك

هعالمؤهنةفريقهولكن(السلامعليه)نوعهنالمبالشرةالذريةليستالمكصو!ة

وهبمالخاصخاصعنتعبرلنطةألكبريمإلتر2كروقد.تومههنالموهنيننرية

نكرأوالعامبهورسادالخاصا!بابهننهبمتوبهفريةبهوأراد(ثحن!ية)

نحياثعملىألذيالخاصهذأألفريمالترأغلبتدوكنلك.للعامراينمتمالهالخاص

النكريستحقاعتبارلهميكنولمالبائعرهنهجودهنيمثعملىالذيالعامعلقوتوهه

بهأهنولمنللرسولىوالكراهةللرشالةالإهميةاعطاءتل!ربئجلتالحقهتصودلأن

واتباعه.الرسولىهنبالاهمية.يكونوالملاثهمالاخرينوأهملى.وتبعه

(السلامعليه)نوعسوةارتباط!تالاياتوكلتوههالىثعأالةارسلىلتد

يثيهمأنالبلمنقيمكأيلرأق!مهالىروظأسلنا!ماأتعالىتو؟ونيتوههالى

بيئماالعالمينالىثحأأرسلىتعألىألفهأالكريمالترإنينكرولم،)05"االيمعفب

ر!*أسلنكوطةتعالىبتولى(!)هحمدوسالةعالميةأ!ريمالترأنكر

."ل!لمين

نوععنخد!ثتالتياي!ياتكلوفيقوههوعنعنهخدثالكريمالترإننإن

قىثصا!ان!!يرروطأر!لأأنوع!متنكرنانها(السلامعليه.)

الم1(وضوديرسوأ!ي!عقىلملبلهمكلبتأ،اليمعظبلجىمي!انلبل

علىالرواياتتصرالحتيتةهنهوهع،وثمو؟وعاد!ع!لملبدلممنالنيننبايحم

يخالفوهذا.توههالاالأرضعلىيكنولمبعثتداالسلامعليه)نحجدلى

وهنه.ثوع!مالاالبمنعرهنخاليةكاثتألارضبايقولىنصيردولموالعتلىالمنطق

.453ص2ج/العطيمالتزنتنسيركثيرلمابنا138)

.76-77لمالصاناتسورة9131)

.\/ل!سورة0141)
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ولبمالارضلكلىعاهأفجعلتهالطوفانالىانتقلتالتوراتيةبمالروايةالمتألزةالقناعة

هذهوانالطوفانعمرم-بتصورهرتبطةبطريقةصوربآقدوحجمهاالسفينةوانالباثمر

هبنذلكغيرالىا!يواناتأنواعجمبعوفدطاطوابقعدةهنهيالسنينة

الكرةيعمانيمكنلاألطوفانانالحديثةالعلميةالد!راساتأثبتتوتدالاسرائيليات

.الماءهنالكميةهذهالجبالىوغطىه!يمتوى.اعليالىارتفحالذيالماءلانالإرضية

.الإرضية)141(الكرةعلىاليابسةسطحجميعغطأتدالماءإذا.كانيمكزتصريفهالا

ارض،و!ةخارجهاهنيأتولمالارضمنالماءهذاانالكريمالترأن!دوتد

هنهوالسماءهننزلىوهاالارضماءهوالماءهذا!بانتاذاا!!ءو،طءداس

..واؤاوالمحيطاتالبحارياه59لتبخرئتيجةوالمطرالمطرهن.جاءلائهإليضاالأرض

بمياهوالبحارالحيطات.هياهبذلكفإلننتالإرضجمعغطىتدمذاالابىكلهاءكمان

تسنىوكيف؟هانيةكرةلىتحولنىقدالإرضيةالكرةاننتصورنكيفالطوفان

الطونانعمومفكرةاني!هذاكلى؟اليابسةوتظهراخرىهرةالماءتبلكحانللارض

بقرلهالارضكلمةأطلقعندهاالكريمالقرآنوانوالمنطقالعقلىهحتتعارضفكرة

ارضوهيواعرضواكذبواالذينالتومارضارادانماأصظ*رضو!ظأتعالى

الارضلكلمةالكريم%نالقراستخدانمالجوزبم!ابنذكروقد(السلامعليهانحقوم

قالى:ةقد.اعلاهالإيةفيالمذكورةالارضفه!علىتعينناانيمكن

ضين،الارضيرولاشنوا):الاودنارضبهاويرادتذكرالأرض)

."الارضبيت!سوىلو!ا.التبر:بهاويداد

(.الأرضليهسضضعينأكنا:مكةأرضبهاويراد

."ثي!ق!صواواسعمةاذارضمحنألمة:المدينةأ!ضبهاويراد

!معالآ(.الارضبرو!سععونة:الاسلامأرضبهاويراد

.(الارضكليتيكلنأ:التيهارضبهاويراد

."*رضيرلحابئمنوطة:السبع"الا2ف!بهاويراد

للروايةطبقآالماءحجيمولحمممابرياضيأتئبتالانكليزيةباللفةه!راسةعلىاطلم!(141)

نااستجالةالدزاسةهذهاثبتتفتدالارضيةللكرةالطوفانعموماكتالتيالتوراتية

الديدية.الكتبتنكرهالذىهـلالمستوىالارضجميععمتدالطوفانيكون
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(.رضافمكعافىكلهصر:أا!عانيارضبهاويراد
*رض"بر"مرالناما..ينفح!!اوا!يما:التلببهاويراد

.أالارظ!يمفسدينأالقربئشةأرفيبهاأيراد

بنة!منشبمأا!رضأورثنا!اكيد!دبهالملجتة!:أو/يراد

.(العاملين!!زحعمعحءه..ا-.

(.الأرضأثئى*لأليلرومغلبتة:الروبمويراد!!بها*!أرض

تطنو؟لمهـ.لم)وأرفآ:فارسأرضبهاويوأد

،.*رضكير*رضتجدليوم:ةالقياهةأوضبهاويراد

.سها2!ا؟(.(ربهبنورالارضوأمثرلتأ

كان.هوضمعيأ.بلىعاهأيكنلمالطوفانأنلدينايرجحوهذا

.24صالمده!نىهـ/795محمدبنعليبنالدينجمالىالفرجابو/الجويابن(142)
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!خثا!ك
ممطولاة

والتوو6ييةالقرأنيةالروايةينمقاونةدواسعة

الطينيةوالرقم

-:القرآنيةا!وايةثيالطوفان:اولأ

االقرآنمفهوبما\ا!بمالريانيةالعقوباتأ

الانسانولكن-التعلمتابليةوأعطاهعقلأوهنحهالانسانتعالىالفهلتد*خلق

علىهعهتعيمنىالتيالحيوانيةالخلائ!فوقجعلتهالتبمالميزاتهذهيملكوهو

الرسلىإرسالىنكان.،)153(صيقيكأنلأ!نأ-ةهملأئتركلمالارض

اجدةتدالخلقبأنالبشرعلىالحجةلاتاهةقدربئجلتالربوضعهاالتبمالسنة

الاتصالىيحتقونالرسلىفكان.لةالعبوديةتحقيولهبىالفايةوهذه.لفايةخالقه

عل!طمأخفيالنيبعالمهنجوانبالبمنمريةويعفمونالوجيخلالىهنبالسماء

الدينكان(السلامعليه)نوحوحتىأدموهنذ.البدثمريوالفكرالعقلىلمحالودية

هنهئلهوهاالاسلامنإنولذلكالحتيتيةالحياةالبمثمريةبهتحياالذيالتتمىيمئلى

سطوةهنوالتخلصبالعبوديةالخالقإنرادوهوالتوحيدفيهايترجمزالتيعقيدة

.36لمالعيامةسوؤ11431
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العقائدمذه-و-.الإلنمرعتلىيبتدعهاالتىعقائدها"تتاثمكلالتبمالعتالد..ألجأهلية

وأبالاصنام.االماديةباتجاهتتج!دائمأكاشاولكدهاوالبيئةالواتحبحسب

و.55واالهويوهحركهاوالإشطورةالخرائةورحهاالأنلاكأوالحيواثات لهذاء

!01)!حمدالىودوعألملدنهنجميعأا!نبياءودينالفطرةدينا!س!منإن

ونبذلةاهبادة1اخ!صالىدعواوكلهمالةا!إله!:التحيدبكلمةنجاعواكلهم

كانناتأمهأأصبنااأمكانوابمنمرأالصورصصورةأينبمالمدمماةا+لهةونبذالاثمرك

كماالطارىءوالكنرالايمانالبشريةفيالاصلىوأن.الكونفبمالةخلقهماأخرى

الاديانتاوحم!علمولاالجاهننالاجتماععلميتولىكمال!.(!)الةرسوكأخبر

لككتزعمكماتلمالعقيدةهذهوأنالجاهلبمالاديانهتارثةعلمول!الجاهلي

البمنعريتأتنربأحوالىثموهنباثعريةصناعةلانهالدثمركهوتتطورالماانجاهليةالعلم

هذاولكنحولفمهنوالبيئةالماديبالكوناحمكاكهموهدىعلمهنلدلطمهاوهدى

الاسلامخطهبرالدينخطانما!الدينخطولي!منالدينعنالمنحرنهالخطهنكله

فبموودكماابعدههنأجيالىوعمنمرة(السلامعليه)أدمعليهكانالذىهو

وعيمعىوهوسىدابراهيموين!فيبوصالحوهودنوععليهوكان(الصحيحالحديث

جهوبىأللذلونالإنبياءكانولذلكجميعأ)،،؟اعلمطموسلاههعليهالهصلواتوهحمد

توههيذكرنببمكلىوكانالبمنمريةالحياةفبمالاصيلىا!طهذاعلىللمحانطةعظيمة

نوعبتيمذكرهمأعرضواعندماتوهههودذكركماتبلهمكذبوأالذينالتيمبأحوالى

المنجزاتتطويرباتجاهخطواتتخطوالبشريةوكانت.هودبتومتوههصالحوذكر

الت!رفيرصيد!يزدادالبشريالعقلىفكانالاخرينالتومهخلفاتترثوهبمالعتلية

السماءوتحديوالإئكارعلمطمللانبياءاتصديمأ1هنالمتطوزوضعهيمنعهولاالمادي

التبمالبدنةبأنأحمىكلماوكفرأطنيانأالانسانيزدادحيثيحصلىكانالعكمىبل

تدمخيروسائلىنيتطويرهنحدثلماوإسمتجابةاذعانأاكثرأصبحتبهأحيطت

بنعمويذكرهمنوصدلقومحصلىب!اقوههفيكر(ال!مه،معليه)هودفهذا.الوجود

عنوالبحثالمصانحواتخاذالبنيانوكثرةالبسطةوزيادةالقوةهظاهرهنعلدطمالله

(السلامعليه)آدمهنذالبمفمرحياةفيالشيطانزر!هالذبم!الوهموهوالخلود

11".لإمعلىوملكالخلدشجرةعلىأدلكأهلى

.57ص/الاسلاهيالتاريخنكتبكيفهحمد/لمتطب(144)
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الغلقليونادكمنوعقومبددمنخطفاءجعددلماذوادكرواةلقؤ!ر:هودوقالى

بكلىلأيبنون!آخرهوضعفيلهمويقول")145،!وندطكماذالاءفأدكروابيعطة

ذا6صواجبارينبطثعتمبطشتموافاتغالرنلطدلممصافيوتتغذونتجثونأةريح

البينةعلىالسيطرةفبمالخبرةعندهاتتراكمالافكهانيئوهكذاكانت،)46"(وا!ن

التار5جاهلياتهنجاهليةأىإنولذلك".والعيكىالاسترخاءوسائلىفيوالابداع

بعضتحقيقهنتخلولمالحياةنواحبمهخالففيب!نمرية(براعات)منتخلىلم

ويضيح.الناسحياةفبمالكاهلةبثمارهيؤث!.لاالجزنيا!يرهذاولكنللناسا!ير

هنهجواتباعالربمافيالهدىرفضوهوالاكبمالجوهرمم!الدثمربثع!طه8النهايةفيأثره

والعمرافيالعلمبمالتقدمبمظاهرالداريكليفتنل!وحتى.التههن!جيخرالحياة

لقد")147(جاهلياتليدممتأنهان!وأجلىمنفيظنالجاهلياتبعضفيالموجود

لمثابتةالقرآنيسميهاكيماالقرىاوالجاهلياتاوالحضارالةفيالتهسنةكانت

بالعبوديةالخالقتوحيدوهوالإصل!الخطعناانحرافيحدثمرةكلفيتتغير

المساوليصححرسولااللهفلطعثبالباطلىالجقفيلبدممواالناسأفكارالاهواءوسكب!ى

بقيتالقضيةولكنوظروفيواممأحوالىوتفيرتالإضيلىمنهجهاالىالب!ثمريةويعيد

بمايأتبىالخطابكانفيهاالاثمبركوأنواعصو!ه!فبمجاهلياتتفيربئكماواحدة

قي!بنالأرنصلصا!لناوط!القوميعيدنم!اكانالتبموالظروفالبيئةيلائم

إهلاكوهويتخلفلاالذيالمميزطابعهاالتنيمسننوأخذت.إ)48؟(لهمس!ين

لمالقريهعظمانالكريمالقرلويحذثناالمؤهنينوأتباعهالرسولىونجاةالمعرضين

اكعر!وجطألان!فيس!وجدظوطةالرسولىلدعوةيمممتجيبهمنلكن

وهذهسبقتهمالتيالمرحلةهخلفاتيرئونهعهومنالنبيفكان.(19،؟(تسضين

هـلتقالمالنفوفيولسطالإرضفيالتمكينوراثةلمرانماوهمتلكاتماديةليمتالوراثة

هذهعنالقرآنحدثناوقدالاصل!المنهجعنتبعدأجيالىوجيلهالنبيويخلفالزمان

أثبثاشمن!ثاءلوأنأممللأثعدمنا!ارضيرثونلحينييلمأوالا:تعالىبقولىالسنة

.96لمادعراتسورة،\!ا5)

28.31-الشمراء/إسورة1461

.45كى/الاسلاميالتاريخنكتبكيفمحمدلملم،فحلب147)

.4/ابراميمسورة!1148

.201/ادعرافسورةأ1914

http://kotob.has.it



كئيرنبمابنكتبههاوتترأ()05؟(.-نلا،س،سوضقي4
ندثعاءلوانلهميتممعنىلماو(عنهاللهرضبم)عباسابنقالى"الايةل!تفسير؟

يتسنىلماوتعالىيتولىتندميرهانبمجرربنجعنرأبووتالى.بذنوبهماصبناهم

اعمالهموعملواسيرتهمفسالرااهلهاكانواتبلهم!اهكبعدهنالارضهييمعتغلنولانين

كمابهمنعلناندثاءلوانيتولى"ثفنوبهماصبناهمنث!اءلوان!ارلهمعلىوعتوا

اسونتبلهـمنأ!7!!اولةتعالىتالىوهكذاتلت.قبلهمبمنفعلدنا

لهم3س!لمأوأ:تعالىوتالى،النهىلأوليلأ!يللك!يانمع!نهم!ييمضون

،يسمعونالالأياتثلك!يسحنهـان!ييمثعونيصونلبلهـمنمناهلكنا

ظدنوافينسحن.!يوسكنتمزولمنمممالبلىمنات!عمتمس!ادمأوأ:وقالى

لممالأرضيرمكفا!ترنمنتبلهماهلكنا7يروالم.أوأ:تعالىوتالى(انفسهم

تحتهـلاهلكناه!منتجر!لأيهاروجعلنامطدأعليهمالسماءوأسعلناممنمكن

!اصيبعواأعادإهلاكنكر؟بعدتعالىوتالى(أخرينلربخبعدممنبذنوبهـونرسثظيا

منأهلكأو!مد)تعالىتالاأنإلى(الم!ينثموبمنجز!كذلكعيعحنهمترممالا

وهياهلكناهاتريةمنثكاينأتعالىوتالى(ير!عونلعله!الأياتوعيرثناآهربي

الأرض!ييصيرواأطلمو!صر.م!نيدهسيةواينرعرونعلأعلىخاويةف!ظلت

تعبىومنالإبممارتعد!ىلاطان!ثهيسمعوننأووليهيعقلونلهـتلوب!كلتكون

باعدائهنتمهحلولىعلىالدالةالإياتهنذلكغيرالي(الصلأررلىثياسب

")"ه؟ا.بأوليائهنعنهرحضولى

هنها:الترأنيةالنصوصبهذهاستائمهادناخلالىهنحتانقعدةنوكداننريد

نزلىالذيالعتاببعدالحياةيمممتأنفونوأتباعهمالانبياءهنالناجينإن-1

الىوينقلونهاالماديةالحضاهـلةالانمن!طةهجالاتيرئونوهوم!ءبتوههم

اللاحتة.الاجيالى

بلمنهبمالموالينوفيوالهلاكالعتابإنزالىالمعرضيننبمالةسنةإن-2

الحياةفبم.الوارتالنعيمظلىفبموالعيدثىالنجاةهيالتوجمديالاصيل

الإخرة.فيالمتيموالنعيموالغنرانوالرحمةالل!نيا

-.وقدالسابقةالاقواموآثارانتاهـلخخلالهنللا!كتباردعىالكريما!رأنإن-3

!.001/الاعراتسورةا1015

.234ضي2جلمألعظيمالتزتفمم!اسماع!لمالنداءابوكث!لمابنا1151

العرافىفيالألبطء
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للانسانية.الربانيالتدنكيربرناهجاولوياتفيالتاهـلخالكريمالقرآنوضح

الخاطىءالموقفعلىوالاصرارللاعراضألاخيرةالمعالجةتمئلىالعتوباتكانتلتد

هعتمامأهتناسقةولكنهاالسنناطارعنخارجةالعقوبةهذهلكنولمللانسان

يحاولىالعقوبةوتبلىالعملىجنمىهنالجزاءفيكونالمعرضمونيمثلهالذ!يالموتف

بوسائلىيمسكانويحاولىالهاويةنحوقومهانحداريعدعلثموهنيخففأنالنبي

طلبالىقوههيضطرهوتدوالتذكيرالنصحخلالىهنالخيركواهننلطمويحفزالتأئير

الناسنفوسفبىلئمعوريةصدهةلإحداثالمعجزاتخلالىمنالوجودنواهيدم!خرق

ومدئماعرقلوبعلىالمتلبدالرانطبقاتيزيلىانالمعجزةهفهخلالىمنالنببميحاولى

للخيرمقاييدمعهموانقلبتانحرافاتهمفبموابتعدواهاديتهمفيانغمسواالذينقوهه

والحق.

بابعادهالتاريخيالدهاران"هوضحهنكثرفيالقرآنيهالاياتلنابينتولقد

ظلمأ،وقيادةقواعد،نطاقهافيئماليلنىأنإلاهابجماعةليحيق*كانماالمختلفة

الفرصةالباثمريةالجماعةهذهتمنحاللههمنميئةكانجتولقدلىاجرامأوترفأوفجورأ

الفرصةهذهتضيحكانتولكنهاالمؤهنةالسعيدةالعادلهالطيبةللحياةالكاهلة

")152(.فتضيع

ورسلهلأنبيانهالمكذبةبالاقواماللهأنزلهاالتيالعقوباتهذهكانتلقد

هساحةالقرآنفياللطاآلتالتبمومصائرهاالاقوامهذهأخباراحتلتوقدهتنوعة

الذينأصابالذكل!؟العقابالعذابألواندقيقةبتفاصي!لحرآثيةآيابئوحددتواسعة

قوتينأهمامالمبالنمرالإلهيالفعلىعننلكلمونحن".الإنبياءعملىيعوقونكانوا

غيرالروعوقوة،المنظورةالطبيعةقوة:كلمتهلتحقيقاللهيدمخرهاكونيتين

العنتلمواجهةالطبيعيةالقوىاعتمادهنلنمتىبنماذجنلتتيالاولىفي.المنظورة

واالخسف،الصيحة،الحاصب،الجفاف،السيلى:البثممريوالدكابروالمنمرك

الاولئة،،العنيفالمطر،الحمفمرات،الطوفان،الضاعقة،الغرق،الرجفةأوالزلازلى

الدهارثم،الجو3الخت،المجتمعاتتمزيق،الجماعيةالاهاتة،العاتيةالريح

لررونلاالذيناللهبجندنلتقبىالثانيةوفي.بالذاتالوسيلةالىالإلنعارةدونال!نعامل

نيتدممتطعوالتبم،حدودتحدهالاالتيالروجيةهـلالطاقاتالملائكةوبح!ئمود

علىهانلةهقدرةالمجاهدةالقلةتمنحوأننصرالىالهزيمةتقلبانلحظات

.141صلمللتاهـلخالاسلاميالتنسيرلمالدينعمادد./خليلئم152)

-013-

http://kotob.has.it



خلالىوهنالتارلخنمممتوع!اننستطيحالمنظورهذاوفق.")153(والثباتالمقاوهة

الايمانعدموانالتاريخلاحداثالواعيةالتصولياتعندنالاحماهلىبالغيبالايمان

عليهايمممدلىوحقائتهالتاررلخأحداثوندعونصمتأعيننانغمضأننايعنجبالغيب

التيمةوزؤرناالتاوسبئلحقانقهتعمدأاخفاءهارسناقدنج!لكونكونالندمميانستاو

.الارضعلىالانسانقصةلناتحكيهاوهيأيدينابينالتبمللوثانقالحتيقية

تل!وينتجاهبسمؤوليتهيحدمىالذيالمسلمالمؤرخبينالناصلىالخطوهذا

بالايمانتربطهلاالذيالمورخوبينيمدالكهاالتيالوئائقيحللىوهواقاهـلخبمالحلث

الذمم!المحدوليلعقلهالتاريخئجصعهودمانمارابطةأيةبالحقوالايمانبالخالق

تحدثناوأنسبقوالتيالتاريخيةالحقائقلابسطالتنسيواتابنممطايجادعنيعجز

الحضارةوأصلى.الكتابةأصلاللغةأصلى،الانسانأصلالحياةأصلىهيغها

وجذورها.

.131صلمللتار!الاسلاهيالتنسيرلمالدونعمادد.لماخليل153)

-131-

http://kotob.has.it



أ!لاة

الرجيمالرحمنالقهب!مم

ضبأنيرءللعكاوازدجرهجفونو!راعب!نا!كنبوا!علبلهـقيلمكنبتأ

عاالماء!قضعيوبخالأرضو!جرنجاال!عماءبماءمنهمرهأبواب!نتحينا!ان!حره

كفرهكانلضجزاءبأعينناتجريولمعرهالواحثاتعلىوحملناه!رهقدامر

.9-16القمربرسووةعناجمهوظزكانمدجمرهـثكيفمنثهلىايئترجمناهاوثمد

تتعرفيلمولكنهاالطوفانهذاحر.لىالكريمالترآنفيكئيرةنصوصتحدثتلتد

هنالعكيىوعلىالكريمالترآنفيللتصةالمرسوماليفإطارخارجتفاصيلىالى

تأخذالطوفانروايةجعلقهوأخطاء.بمغالطاتالقديهالعهدأوا!راةوتعتفتدذلك

هجالىأييدلحولمواعجازهتماسكهعلىالقرأفيالنضحافظبينماالاسرةهسا!

هواضعفيالطوفانقصةعرضىثنايافيتناتضاتواكتدثمافلتحنطينهاوثفرة

واستدثعهادأحصاءبعمليةالقياميليفيماوسنحاول.الكريمالترأنسووهنهخدكفة

لهنههتانطبسراسمةبعمليةوسمنتوبمللطوفانتعرضتالتيالقرإنيةوالنصوصبالايات

.للطونانالترإنيةوالروايةالنصهعطياتضمنوت!واتبنتانجللخرويمالنصوض

حتىنوععصرانساناليهوصلىتدوثضجأتطورأانلصرالترأننصوصخلالىهن

الطلموتبررالاجتماعيهالطبتيةعنالدناعفيالانسانهذاتابلياتتبلوبئ

انسانأنلنايعكمىوهذا.اليهاالمستضعنينانتماءبدممببألرسمالةهنوالإنتتاص

عم!بأنكطلكالتولىوي!نالزراعةعصرالىالبدانيههيظانتتلتدثوععصر

الخبرةتراكمنتيجةالاولىالنكريةالاسصعنلهتأسمستتدالعصرهذافبمالاثدمعان

حولالترإنننيطالعلانصأولى.العصرهذاحتي(الدمملامعليه)أدمعصرهئذ

نوعتصهالمنمعراءسووةهنأياتخممىنيالمنمعراءسعووةئبمووسالتهثوعا!م

ااورمعليه)ثعلتصةتعرضاالتيالاياتهبطنم!توتد.ولإيجازولعوته

صمورة2ياتوفييتيمهنوحدعوةارتبطتوتدتوههالنثحأأرسلىتدالةبأن

الدمملالم(عليهنو15نكروتدنوعتومخاربمالمحيطالعابمون..ايالق.إشارةالإعرانا
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عليه)ثوعورسالةسوةانليدوهذاأ)4لما.العلميقربصرصلىةنجأنه

وهنه.نوج.!مخارجبالعالمهباينعرةغيرولصو!ةبتومههباشعرةارتبطتتد(الدمعلام

ا!حيطخارجالبدثمرهنيعيدثىكانهنحولىالقديمةالتممعاولاتاليتد!فغناالقضية

ال!قولىوهنترههالىأرسلىتدنوحبانالواضحفمننوجلتمالبمنمرجم!اوالاثساثبم

هساحةضمنتعيمنىالتبماوالتررلتالبتمعاتالىرسعابتهل!ئيريندهسأنجدأ

وتد.العصرذلكفيحةالمد3الاتصالىوسانلىضمنبهاالاتصاكيمكنجنرانية

فرم!ةيتيحالعمرطولىنكانأطولىكانتألبمشرأعماولأنالمساحةهنهتتدمع

الطبيعةلمواردطلبأولييرشتراتهويهاجرهدىأوسحعلىيتحرك!يللانسان

تنتلاتهفيهعهالانسانهـلنع!ولحيواناتهلهالفذانيالإهنهقنوجمألهتحتقالتي

بدايةفيخصيعأالثتافيالسيطنيكونعيمنمهووسانلتفكير؟يطرانقهعتتداته

وأسلوبالحياةطابعمتتاربثتانبىب!ستوىيكونالبشريةالمستتراتلكون

اكتمن!فتمواتعأسماءعليهايطلقالحجريةالعصووكانتولنلكيتمنعابهالمعيمنمة

سنةا000502هنالاوسطالتديمالحجريالعصرننبم"العصرذلكأدراتندطا

هنالتررلتلينولوابلدهالىنسبةاللينولواذلةالمنمطاياصناعةطهرت.803..الي

اللروبرنحفىنبمموشييهموتحالىئسبةالمؤسترريةالمنعطايا!طهرتبارلص

المعالرنبشاطنةسلقؤططتةأبينصبةفلكسمينتدالسالتيريالعصراها.بنرنسا

نسبةالمكدليكلالعصريسمىالاخيرالعصرأهاالكتاحدفي*تهجدتحيث

أنلحيلةنريدالذمم!0")015،فرنسابجنوبالل!ووبرنمنطقةفبمهكدليقهوتجعالى

لرلىهنشطنةمواتحفينجلماحياتهطبيعة!ناعتهماعصرحياةثتانة

العصرأدراتنجد-انا!قنمنخدكنةتاوايئ)56؟االيتصلىتدبلىخملفة

الاعريد.س!ةمن64-95ا*!اىاقرا،01154

.-3؟11صالمصب!/فيالعربيالطقلمتتيد.الدبا!/ا1155

كاثتاثهاصليأكانالحبريةللعصورالصلأاعاتتط!بأالباحثينبعضهـن!ب(1156

اللووشحضا:التمن!ابهنلكل!السليةالحصويةاثلاصعلاعة!دثتيجة

تبلعصورلمالحالر.ؤتتيد.لمأن!ر-اللباغ"اورلاوأسطا!تيامنكلثياليلع!4!ة

منالمديدينكرحيثالاستنطجهذاكدفي!رم!عفيطكن.701ص/هـلخالع!.

طهااثتمفعركدالصلعالمتقنة،لالواتهنهلمكلالامعلىافو!تياشمالانالباحثين

.ا؟1صأخرلمهلاط!انىاستخراجهاأساليب
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طرقانتقالىعلىالادلةأتوىهنوهذاوالمفربوفرنجسانلسطيبطنيالمكدلينبم

هناطقبينالتارحغتبلىهاعصورفبمالانسانيسخدههاالتيوالوسانلىالعيمنى

هاعصورفبمالبمنمربنبىبينخبراتونقلى!جراتحدموبئعلىيدلالذيالاهرهتباعدة

ولكؤنالإنساناستقراربعدالحدوبأبعدالىتتلصتتدالظاهرةهذهوانار5الد3تبل

الحياةطبيعةأنالمنقبونفدوتد.الحضاراتلكونولدايةانحضريةالمستترات

ولكنالتنقلىعليهاويغلبالاستترارتليلةكانتالاولىالسكانيةللتجمعاتالمعيائمية

قبلىالسابعالالففيالعرافىلنممالىفبماكتمنمفتالتبىالتزية)جؤهوعصرنبم

الىتصلىتدطويلةلمممنواتالاستقرارطابعتاخذالاجتماعيةالحياةبدأتاالميلاد

انتقالىعلىهاديةأدلةنجدأنالسهلىهنوليمى.برموحولىذلكذكرناكماترونعدة

التبمنفسهابالسهولةلكنولمالنيلىواديحضارةنبىالرافدينواديحضارةتلاليراو

التديمةالحج!يةالعصورهنعصربميزاتتتميزحجريةأ!واتعلىفيهيعثركان

انواعوتدجينالحياةتطورلانوالعقلىالمنطقاليهيذهبالذمم!هوالعكمىانوهح

لدينايتعززولذلكالبمنمريةالجماعاتبينالاتصالىسهولةيوفرالحيواناتهناكثر

اعمارنيؤيادةعلىبنماءتمتدالحجريةالعصورلانسانالاستخدامأدواتانتقالى

المتاخرةالعصورعنالفجرةومعدلالقالانتتالىفيزيادةعلىيساعدهماالانسان

هعدلإتبدأتعندهاوذلكاعمارههعدلاتنبمالطبيعيالانسانعصرنيهابدأالتي

زيادةهعيتمنمكلالانسانحياةنيألطبيعبمالتوازولدابالازديادالسكانيالنمو

.الانتاجنبموزيادةالبمنمريةالحركة

نوعتومأهلكالذيالطونانعنتتحدثالتبمالترأنيةالنصوصالىعدناواذا

الاياتهودسورةهبمبعدهوماقبلهوهاالطونانلحدثتنصيلأالسور!ثرأننسنجد

تعالىتولههنونبدأالطونمانعنتتحدثالتيايةياتنقطونذك!هنا.94-25هن

ويصنحهمفرلونإنهمهظلموافينيرتخاطبنيولإووحينابأجمنناالفلكلاصنح!ا

كطمن!ن!عغز!انامنات!عخرواه.تلاانمنهسضرواتومهعليههروكلماالفلك

اثاصتىهمقيمعنابعليهويحل4يخزغماب!ييهمنتعلمون!معو!هتعغرون

عديهسبقمنلأوأهدك6شينزو!نكلىمن!يهاأ!ملىتدناحععورولارأمرناطء

أنومرمماهامجريهالفهبسم!يهاأركبواودلىتليلىهي!معهأمنوماأمنومنثمول

معزلطيوكانأبنهنوعونادىكالجبلىص!!يبهمتجريوكلهر!يملنفورربي

قاللماءمنيعصمني!بلالىمعأو!رتلىهما!رفيمعولامحنمعنااركببنييا
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وليلىهالمفرقينمنلكان!بينهماو!لر!ممنلأالفهأهرمناليوملاعدمم

سثيصواشوقي*مرولضيولءويخضأتلعيساءوياماءكأبدصارضيا

لعقوطكوانأهليمنابنيانربلقالر؟!عونادىهالطالمينللقوبمئطآوليل

*ت!عكصالحفيعملىإتأهلكهنليىاتيا!عل!هالححميناءوأنت

أس!الكأنلجقأص؟انيربيولهب!هلينمنحىنأنأعظكاني!4لكماليى

ب!لالماهطنوعياليلىه!ماسرينمن!نوترحمنيليتففرو،علم4ليليىما

مقكلك"ليمتبهنايمسهمثمسنبتعهموأمممعكمضأم!وعلىعليكويرككمنأ

ولبةإنلاصبرهل!لبلىمن!مكولاأنتتعلمهاكنتومااليكفيصيهيخبأنباء

.ده)701(للمتقين

نوعبينيحصلىكانالذيالحوارالىالسنينةذكرتبلىالاياتتعرضتلتد

وكيفوكفرهمعنإدهمعنللتخلبمإتناعهميحاولىكانوكيفوتوهه(السلامعليه)

التبمالنصو!لاالقرأنيةهعظمفيعنادهمتصةلكررتوتدويدممخرونيجادلونكانوا

الإتوامنيالةسنةلسريانتثيدأهذاونبم(السلامعليه)نحرسالةعنتحدئت

هعهموئستخلمالحجةعليهاويقينمرسولااليهايرشلاللهبأنلكنربابرسالاتالتي

استمرتاذاالعاقبةبسؤنبلمينذرهمثمعصرهمفبمالممكنةالوسانلىكل

التحديفبمحالهميصلىحتىاللهدعوةبهيلقونالذبم!النحوعلىأوضاعهم

!عت؟ساأالعذابهنبهيخونهممايأتيأننبالطمهنيطلبواانوالصلف

أخبراللهانثم.(11581!اثدينمنكنتانتطنابما*ساصالنالثعرقيطدثعيا

ترأنيةنصوصوتعرضعتالسنينةبصناعةوأهره!نرتأسلكونأنهاالتومبعاتبةنوحآ

نوعلانهنهولتوجيهاللهرعايةتحتكانالبناءهذاوانالسفينةبناءوهوالاهرلهذا

حولىتصورأيمتلكيكنلمأوالمممفنتصميمفيالخبرةيملكيكنلم(السلامعليه)

تعالياللهأخبر.الطوفالطوطبيعةالاغرافىوكيفيةوحجمهاالسنينةهذ،وظينة.

هذاانجازهستلزهات/1بتهينةرعايتناتحت،؟هـمم!ووفي؟قيالفلكواصأ

هذهتصميملنبيهتعالىاللهاوحىوقداللهأهربموجبالسنينةبناءويكونالعملى

هنابمرأىاي(أجمنناةالسفينةيعنبم(الفلكوأص1،كثيرابنتالى،مفينةاو

37-94./هو(سورةلأ571
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صممتتدالسفيدةبانلدايوضمحوهذا.ء)9.؟(تصدعههالكتعليمدا،وو!ة

تتملكبم(السلامعلط)لحاللبيحاجةلتلائمصممتوالهاالةحبمبمقتض

تستطبملاالتيمالحروالاتهنمعهيحملىوماالمربئونهنهعهوهنانتانهعطية

أهرهتدالةوأن.دوءتومنيهايعيمنىالتبىالبينةضمنتعيلأمىكانتالتيالسباحة

و!.!نترضل!حتىاللو3لاستمرارلو3كلهندنكروألثىأيأثليننيكلهنيحملى

بالدسبةالطونانبعدالحياةلاسمئدافالهوضعهاخطةهعيتوان!جاءالاهرهذا

هلطتية6هدضمنالطبيعيةاوضاعهاالىالحياةتعودحتى.ث!عتمهنللناجين

على!ساعدلاالامروهذا..نمنماطهاالحياةتمممتأثفولذلكولكائرها!لاثواعلزياول

كنلكلوكاناذالارضكلفبماليابسةعميمغطىيكنلموأنهالطونجانطبيعةنهم

الكرةسطحعليتل!بالتيالحيواثاتألواعجمبعاحصاءعننوحالةثببملعجز

وكم؟زوجينلعكلهنليحضرالإرضنييطتأنلهيتدمملىكانوكيفالإرضية

يتصورانيمكنوهل؟الفيرهنطقبمالعملىهذاانجازأجلىهنالوتتهنيمممتفر9كان

ثعلمولحن؟زوجينالارضعلىالمخلوتاتانواعكلهنيجمعأناثسانبمقلررأن

استفر9وتدالبينةهذهمححياتهاتتلاعمالحيواناتهنأنواعنيهايخهكلان

استفرقىيئاوتنوعتولكاثرتال!ةأوجدهاانهئذالارضعلىالحيواناتهذهاثتمنمار

افىأالتومبنتيجةللبيهالةلاخبارالسنينةبناءأهرانثمالسنينهلايينالاهر

نا.خصوصنآالسنينةببنان!كليأالإنمنمفالىعليهيحتمكانالاهرهذا؟ص!ن

يساعدهماالكثيرةالعاهلةالايديهنعندهلكننلملكةهعهكانواالذينالمؤهنين

الحيواليةانمخلوتاتأنواعكلتسترعبأنهايتصورهابضخاهةسنينةانجازعلى

سورةنياللص9سيايوجيكماسريعةكانتلنحالةاستجابةانثم.عصرهنبم

و!حرنامنهمرهبماءدماءارواب!فحظ!أنحرهمفلوباني4رأ!المتمر

وسرعةالعجلةهن!هحي!نفلا.،106؟(!!أصسولءلضصظ*رض
فيليضعهاانحيواثاتأصئأفلجمعاالسلامعليه)ثحينصرفانالحدث

وهعالتراةبيوبئحولىالبيئةنبىالمتواجدةالحيواناتهذهلكنلبملوالمعنية

اليءالبطأهرهنالزهنأنتيلىولو.هنهاللمدجنةبالنسبةالتريةبىتنيالانسان

وهوقوفةضصيفةوهيالنبويالحديثرواياتبعضفيطويلآوقل!استفرقالبناء

.444ص2جلمالعطيمالقرأتنس!اسماع!/النداءابوكث!/ابن19151
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الس!يدة.منهليعملىدجرأافرسانأهؤالة1)؟6؟(السلفعلماءبعضعلى

الامروهذا.سلةأربعوننبموتيلىأخرىمائةنيدجرهثمسلةمالةوالتطؤ!رسه

نصناوكن!لك.المتنفبمالنرابةهنولايخلواالروا!ةفبمالدتدأهامل!!صمد

أوالحرواناتانواععنالبحثنيثحلانصرافن!كرأينيه!دلمألكر3الترأ

كلمن!يهااصملىلدناهتورو!ارامربخطءالاضىأالتلنيذحونالااثمما:اي

ولم.،)162(الليلىالاهمهأهنوماأمنومنثمولى!صبقمنيلاال!واهلدنوبمن

حولىالإياتبعضنبماشاراتالاوينمكلهاالسفيدةابعادحولىالترأديالدصيتطرق

هاوهوة،)63؟(وفضيراعلكسو!هةتعالىتولهوهبىالسميدةممف

تعنبموالذينمرالخمنمبالواعمنبليتوأنهاالسفيلةلكولون!لىكؤ!عطيلا

الخشباستخداماندعلمونحقا164(السفينةتربطالتيالحبالىوتعديالمساه!

الخمنمباستخدمقدرحغالد3تبلىهاعصورأنسانبأالاثارعلماءجدحيثتدنيم

السالصالالفالىتعودالطبقاتنبمالصوانل!فبىعئرفتد"الروهيةحهاتهكل

تمنعيرغرنجتينبينالملخلىجالببىعلىخدئعبيةعارضةلطبكاتأثارعلىالميلادقبلى

الطبتةاوضيةهنسم09رتناع01وعلىالمشلىستفتسددكالتعارضةجودالي

استخدهواتدالصوانل!سكانيكون!لابدانهلرىكماا)06؟(ول)دررلئةالم!

أثرمم!لليلىلديناليمىولكنالبدانيةالحداتلتمممقيفالخمنمبيةالعوارضمنلوعأ

"عنرواياتورتوقد.للتلفالخشبتعرضبسببوهذا"ا166(.تلك!ئبت

أزورججؤألهايجعلىوأبالتارولاطنهاطاهرهايطلبمأأمرهألةبا:الثوي

الائاركن!لك!علماءعندومعريف4)1167الماء!ش!طاثلىالسفيلةصدرأي)

مواتحنبمالتيرهادةعرنتوتد"رحم!الد3تبلىهاعصورنبميفعالمأكانالتاراستعمالى

77.صالالبهاء/تصصاللداءلمابولم"كنىابنالطرا161)

ئا../هي(سور628!ا1

لأ.3ال!مر/(سور638!ا1

هحمد/الزبهديجمنلك.402ص/الصحاعمنم!ربكر/ابيبنمحمدلمالراكل(1164

.81صلمالالبياءتصضلمكئىابنبنلك.92.ص11جلمالعرمىل!ج/مرتد!

الات!ي.انموقعفيالحنرطبقاتهنثسم!مدكلل!ارو165)

يكل.3.8"7-ص.لم!ألصوانكلفي..مفىالسالمىالالفعمار8/دوليبماجو1663)

كم.01بسامراءجديبدبلةدهرعلىموتحالصوان

77.صالالبماء/تصصكثىلمابن(1671
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عرفالصوانتلىوفبموالماءللرطويةعازلةكمادةالراندينفىادين!عديدة

التيربقاياعلىالموتعيةتحرياتنانبىعترنافقدالاولىالطبتةزهنهنذاستخدآهها

عثرناالاولىالموسمعملياتونيالغرنةهنالنربيهالزاويةهنالداخلبمالربننبم

وتداكللىلأبنبهة-إلطبتة-0الغرناإحدىارضيةعلىبالتيرهفطاةوهبمبارتعلى

هتطورنبماسلوبيمئلى!اصحواذاالفرفةارضيةعلىمتساتطةستفبتاياهنهتمم!

أخدكفكلمة.ألدئمنعروهبماها0")*1،القيربمادةتفطيتهاثمبالحصرانالسقيفعزلى

بهاشذليفهنخيط"تالىهنالمممماهيروهنهمأنهاتالىهنهنهمتنممعيرهاني

عصرهنييمممتخغ-المعدنولمزراعبمنوحعصرلأنأرجحالثافيوالرأيالواحهاا96!ا

يرجحوهذا")07؟(الطولنجبىالز3يجاوز!الدوشر:.نجات:ايضأالتاهوسونبم

عملىبانياجمدوهذاالإلواحلتثبيتالنباتاتأليافهنهصنوعةحبالىاسشدام

التبمبالضخاهةلكنولمالزراعيئالبينةنيشونرةبوسانلتمتدكانالسنينة

كثير:ابنتالىحتى.التوراةبمعلوباتن!لكنبىهتاثرينالمنسرينبعضيتصوربا

")!7؟(هدالهابعل!مايكونولاتبلهانظيرلهايكنلمالتيالعطيمةالسنينةوهي"

صناعةتطوربئتدالحاضرعصرنجارحتئنحعصربعدلانبحالىيمكنلإوهذا

ا.لمنسرينهعظماعتتادبمممببكلهوهذاهصفرةدنالسننبعضوأصبحت-ألسنن

الارضية.للكرةالطوفانبخعغم

علىلكنلم(السلامعليه)نوحتريةأنلنايتضحالقرآفيالنصخلالىوهن

عندهاضهيمممخرونتوههكانولذلكالنهرضنافعنتبعدكمانتوانمامباشرةالنهر

نوعكانعنل!ماوكن!لكعتلههنويتعجبونالسنينةلبناءهنصرناوهواليهينظرون

هـسماتينجناتهنننوسهماليهتتطلحبماورغبهمينكرهمكانال!هبنعميدفرهم

السماءيرمعلى5كفاياكانانهربكماسيتففرواطقلت)كثيرةوأنعامونيرةدنددعوانهار

.!ها72؟(أنهدامموصجعلجناتممويجعلىوينينبأمويلهـس!جممططلا.عليكم

والماءيكئرهاتليلةالمجودةفالنعمالنعمهذهالىكانوا.بحاجةانهمعلىيدلىوهذا

78صلمالصوانكلنيالميلادتبلىالسالمىالالفنخبن/لوبيلم،جورج1681

..92ص11ج/ا!يدمةتاج/مرتضئصمدلمالزبيدى،916)

.192ص11جلم.سملمالزييدي،017!

76.صالاثبطء؟قصصكت!لم،ابن171!
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الجناتجعلىالانهارإجراءبذكرالامتنانوان.صراراعلدطمالسماءيرشلىالمنتود

بالونرةعندمملكنلمو!نهاوالانهارالجنانعرفواتدكانوانوعبأ!ملحبم

بمناهيمول!بطهمف!ميوجمرأنهنهيرجىاسلوبأفيهابترغييهمالكلامفكانا!ثيرة

لكنلمالكريمالترأننصوصوصنتهعندهاالطوفانوانكما.بئوتدبالئهالايمان

فبموودنتدنهرلأيذكرأييربولمفيهاالماءاوتنحتدالأنهاو!الىإشارةهناك

هنالماءعيونوتنجرغزرةأهطارلهطولىنتيجةحثالطوفانأنالكريمالقزإن

علىالماء!لآ!مىعيوبخ*رضو!ضرناهنهمرهبماءالععماء.أبواب!فتحنا)الارض

ءو،!طءكاسأرضو!؟ةهودسورةهنأخرآيات.وني()*؟(!!أص

نبىهرتنعأعلىغطىتدالماءهستوعىبأنا!رآ!نصوصن!بئوتد.ا)174(اس

ينكلعلىوهيهرتنعاتفيهاكانتالمنطتةبانيتوضحالنصسياقوهنالمنطتة

الترإنوصنههافيتيارتوبدولذلكالمجاورةالإرضهنهستوعىأعلىوهيهضبة

وتلاطملتلاتيجهالموجتولدفان،كالجب!!جير،تجصيوصةا!ريم

عل!طاكانتالتبىالمنطتةتصؤريمكننافلكضووعلىسرىبانحبارتجرجم!تيارأت

هنهاتررسةلكونوقدالانهارضنانهعلىلكنلمبأنها(السلامعليه)نرحترية

نابلىالنهرنيضانبممعببحدثالطونانانتذكرلمالكريمالترآننصوصانوذلك

حولىبعيدهنأوتريبهبنتنكرلثما!وفانلشمرعتصدتألتبمالترآنصوصجميح

وجودنستبعدأننستطدحوكنلك.الطونانعلىالانهارهياههناسيبتأثيراحتمالية

لمالطوفانوحدثهناككانتلولأنهاالعرافىهنالجنوبيةالمسطحاتعلىنوعترية

وينيكر.كالجبالالماءج!يانالىتؤدىالخداراتوجوبىلعدمهاءتياراتخث

تومههنهعهآهنوهنأهلهسهحملىتد(السلامعليه)نوعبأنالقرأنيالنص

.(!لأ!أصوطأتليلىكانواسهآهنواالذينأنالترآنيةالروايةحددتوقد

هوم!ءهنالكريمالترأنينصلىوبم.أهلهالسفينةفي(السلامعليه)نوعحملىوتد

أنهاالتنسيرأهلىأوضحوتد،يرلىبصصالاأهنهماستئنىوقد؟الأهلى

عليه)نوءلأبويذكروردوتدنوعزجهاتتبحولمكافرةكانتالتبم(زيجه)

مؤهنأبيتيدخلىولمنولو!يليأكفردبأبقولهلهمادممىانهجتى(السلام

11-12./التمراسورة173)
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(السلامعليه)ثوعولماء()07؟اتبالايلاال!لمينولإتز؟والم!بنكولمؤبنين

كماد!كانهعلىاهتبلمالترأان.خصوصأهوبلينمعهكالابأنهما!اثععرلوالديه

ه؟و!صع!صيلالأولابرا-هطءكانوطألأبميهابراهيمدعاءعلىسب

،)*؟ا.!ليملأواهايراهيمأنمنهتبرالقهعدرأ4لهتبين!لما

كاثواولوللممنمركينيستفنرأن(!)اللهرسولىثهىتدأ!ريمألترأوأ

لانهوالإبناءالرجةيدثمملىالإهلىأنوهيأخرىحتيتةيوضمحوالنص.قربياولبم

وكانسهليرببأبنهنوعل!كاوعلدماالكانرينهنهمأستثنىأهلهبحملىأموهعلدها

الولد.علىوالعطفالابوةهمنماعريحملىكانالذينخهنمحاولةأخروكالتكانرأ

أنطارعناختنىوعنلماالكافرينهحيكو!لحطةأخرإلىأصرالذيالولدهذا

اللجوءالىد!فعتهضيةعاطنةتلبهنيتحركتالاهواجخلفاالسلامعليه)نوع

الةننهاه.الإية،اسصاشانربأثوعوتالابنهلإنتاذيتلخلىلكيال!ةالى

وتعالىسبحانهولأنه.الكانرشهعيكوأإصعرلإنه.ولتهلاثتاذاللعكاءعنتعالى

الحتيتةنحووهمنعاعرعواطفهنيحملىهابكليتجه!المؤهنهبهنل!يد

دنيويهوكركلهنالانسانيتخلمبىوينلكبالخالقالايمانوهبمالجودفيالكبرى

الحياةاعليهاتقيمالتيالصحيحةالاسممىينسدالذيالخاطىءبالاتجاهلج!شه

الاهراضوكلوالحتدوالطلموالمحاباةوالهويالتعصبهننيتخلصبهاوتدصلح

العلاتةالترأفيالنصصدوتدالجاهليةالمجتمعاتهدهاتعافيالتيالاجتماعية

صصاتةأساسها"علىبديتتدألإمةولكوالمجتمحأنرادتربطالتبمالحتيتية

هنيرتبطأنيصلحالانسانيةللعلاتةالاساسوهذا.،!يرصاتأث

ألكريمالترأ!دوتدالصالح0والعملىالإثسافيالاعتبارخلالىمقالبمنمرجميعخلاله

القرأنهنهجيةوعلى."+-يعظار-انعدإأ.هواضعفبمالحتيقةهق

أولادههنهعهكانهنيذكركذلكولم.الولدهذااسمالكرايمالترأنين!كرلمالمعجزة

لرواياتونسجلأسماءن!كرهننالملسرينبعضبهيتمنمبثومااسماؤهمهيوها

الترأنيةالروايةتفسيرفيولخلى"الكتابأهلىندالهمماوهوتثبتلمكلهاوتصص

وودتطدحملهاالتبمالحيواناتأصناتإلىيتطرقلمالقرأفيالنصنبمكن!لك

28.لم!ماسورة175)

!ا.1!المالتوبةاسورة1761
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الإخرىالمسد3ثسةوالحيواثاتوالحياتالحوثىحملىبأثهتنس!!ة)*؟اروايات

حديثنيهيثبتولمالترأنبمالنصدلالةخال!كلهوهذاطوابقالممنيدةجعل

هنهنهوتررسهبيئتهضمنكانهاسهحملىبأنهالنصهنالطاهرولكن.صحيح

هوالعملىهذاهنالهلفكانسابتأنكرناوكماوأنثىنكرنو3كلهنحيواثاتأثعام

نجييياطارضمنيوضعحأنيحتاجلاالاهروانالترإناليهايدحوالتيالواتعيةتثبيت

بناكبانينكرلمالإياتسيافىلانخصيآذرافةحديثيكونهااشبهفدرريتبىهيد3

التيالسننوأتطاعالحياةبأسبابأخذلالماتحذأجواءضقهعجزة!لىحديث

يكملىهاالىجونيحد3كانواالطوفانبعدهعهوالداجيقنحأفانالحياةبهاتدهض

والنباتالحيوانهعسحاهلىالارضعلىالانسانحياةتعالىالةجعلىوتدحياتهم

الاخرالنو3هحسحاهلطينةثيوالكلللحياةالالهيبالتدرالترازنيحتقوالكل

والمننالتركيبهذاهنالةجعلىواطع!لتدواللنجو3!الانهاروالتمرالمفعممىوكنانه

لكيبها!يمانأسبابهنسبماجعلهباندهايمنىيدممآهلىوالذبماالمجودوالدتص

نايمممتطيحولاالهأليمىبأنهالاخرىللمخلوقاتحاجتهخلالهنالانسانيدلافي

ينكرحولىكانكماالكصلنكرهايمعجؤفيهكانا.لامرانلوكما.الحياةعنيستفني

إفىلموقىوصولأبرصممهصىةاالسلامعليه)المسيحهعجزات

اللص!رل!ولما()78؟االقهطثقطيرأ!تكون!يركهيأة!ينهقويففخ.الة

ينكرلمولماهؤهلينالسنينةفبىمعهكانواالنينأنخصيمأثوح!محاجةالترأني

اللصدلإلةعنالخر!جعلمالضرورجم!هنأنهثجدالحاجةهنههم!حوداللص

عنتتحدثالتيالكثيرةالروأياتفأنهذاوعلى.حطيثينصجداذالاالترإني

عدهاالابتعادهنلابدالاسرانيلياتهنالتفسيرالىتسريتوالتيهدطتيةغيرأهوو

وتعثرالحماربدننبتعلقابليمىبأنيتكرونفأنهم.الخرافاتهنههنالتنسيروتنتية

لاثه؟السفيلةالىابليمى!عدلماذا.ذلكبسببالسنينةالىصعو!هعندالحمار

الاسدفعطمىن!عتومأفتالنارةأنينكرونوكن!لك.بالطونانيتلالرلاهاديغير

الخطأوهنالمعاصرالانمممانعتليةيتنعيعدلمكلهوهذا.التطةفخرجت

441.صهودسورةتنمم!ير2جلمالعطيمالكريمالتر2نتنمميركثيرلمابناانطر177)

كهيأةسينهنءاضلقانير!كممن؟ية!نتكمانياسراليلىبنيالىوسعولاأالإيةثص(1178

،...اللهثقلموتىواصييولأبرصيوأيؤاللهيأثنطيرآ!كونب!ثفخالطير

.؟01أ!ةالماندةسوؤنياضبص94لمعمران"لمالاية
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ابتننممير.كتبنبمبهالإستشهاد

نإوكيفالرهيبالطونانلحظإتعنيحدثناننجدهالترأفيالنصالىونعود

انحدربئإنهايعنيكانالسنيلةجريانكالجبالىهوجنبمبهمتجريأختالسنينة

هحددسيرأتسيرالسفينةكانتوتد.الجنوبنحواليفممالهنالمرتنعالمستويهن

!ةا9117كفركانلمن!زاةبأعينناتجريوذنعر.الواحثاتعلىوصملناهأالهلف

وهنا.(الجودي)علىتدممتترانلهاأرادوتد.ووعايتالةبعنايةتسيركانتنأنها

الجودعي()الترآنسماهالذيالجبلىهذاهكانحولالرواياتفبمالخلافنجد

وتالىالموصلىنيجبلىالجودي:الضخاكوتال:بالجزرةجبلىوهوهجاهدتال"

الزاويةفييصليحبيدثىبنزررأيتتالىسالمبننوبةعنأثرال!رونيهوبعضهم

الجمعةيومههناالصلاةلكثيرأنكنسألتهيمينكعلىكندةأبوابهنيدخلىحين

"ا018(.هناهنأوستنوعسنينةأنبلغنبمتالى

كماالترأنهنهجيةانخصوصأالعبثهنعليهوالتعرفالجبلىهكانتحديدإن

الرواية3سيامنالهنفلأنالحدثصضعندبالاسماءترتبطلادراستثافيأشرنجا

وهواللهعندهنجاءيمنعردمانمامنيصد!رلمالكريمالقرأنوان.العبرةاستخلاصهو

واليقين.التصديظأساسعلىالترأنية.الروايةيلكتىعندماوالمسلمالحكيمالعليم

يصزععندهاوذلكالمجهولىهعرفةالىشوقيدنعناالقرإنيالنصنط!هلىونحنولكن

الترآنيالنصهنحناالحالةهن!ههكلفبم(الجودي)أسمهلىانالجبلىباسم!النص

هذاهعولكنهساحتهاهعظمالتضيةجوهرأخذوتدالحدثصورةولدتكثروضوحأ

!فروكان!توالتضاؤلىالضباببعضيدثعوبهاالخافتةالعلاهاتبعضظهرتالجوهو

تدلولنانهابحروفهاالتسميةهذهان.(الجودي)هوللتساولإئاوةالاشياءهنه

وهي(الجوديعلىاستوت)الفلكان"ذليكسوسهأحمدذكروتدعربيةأنهاعلى

الفراتلنمرقيجنوبالصحراءمنمرتفحعلىرستأنهايؤيدالذعيالاهرع!ييةكلسة

.")181((ضر65!يتارببماالبحرسمطح!كلنتعلوالتيهرتفعاتسلسلةحدهـليعند

التمر/13-14.)9017(سور6

.447ص2ج/العظيمالتوأنتفدمميرلماسماعيلىالنداءابوكثير/ابنانطرا018)

ورؤ.291-185صلمثوحظكواسشرارا!وفان!نعنمتالةاحمدد.لمسم!ة(1181

.99صهرزةحاتمسعدالمهندس(والطونجالطالترآتمعجزة!كتابفيللكلامهذا
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الجبلىأسموردوتدالصنينةاستترارهكانحولىالاستدم!جاتضمنلمتىال!موهذا

جبلعلىالنلكاستتر)العبرانيةالتوواةفبمجاء!د"(أراراتأبالت!اةفبم

وهوسرثل!يبجبلىأنهالساهريةالتوواةتنكربيلماأرميديانييتعجبلىوهو(ارارات

الذيالجبلىأسمأنالبابليةكلكاهمثىهلحمةوتنكر"ا182(.سريلان!فييتع

(831؟ا.نصيرأجبلىهوالسفيلةعليهاستتربئ

الجبلىاسمتراع!صحتاذا"النصيرجبلىسنىأنباترد.طها!حموعلكر

أخباربمجبيتحالجبلىهذاوان.الخلاصجبلىهعناهفلعلى(ثص!)الملحمةفي

وين!مب")84؟(الصيرالزابجنويبما!ىافاني(ثاصريالىأين!ور)الإشوريالملك

روايةبحممعبالسنينةعليهاستترتالذيا!بلىانالىباترطهالدكتوركنلك

الجبلىهذاسببم(..مفىالثالثالقرن،البابلبمالكاتببرعوينما)(بدرروشوس)

)-كوبدين(هعنيبأنطهالل!كتورهـسعتثتبم(."اداكوربييقبأصع

وجودلعدموالتوتعاتالاستنتاجاتيعدول!الأهربأنتوضحوكما")08؟ا.ا!راد

جبلى)بكلكاهمثىهلحمةنيالجبلىأسمكرولكن.المسالة!حممممهاديدليلى

هعنىولهالبيئةاهناسمأيحملىلأنهالقر2نيةالتمممميههحيتعارضاللص!(لا

هناكئرالنجاةعنلتعبرجاضاالتسميةهذها!قيكونوتد(الخلاصجبل)

كدنلكبعيدهجبلبهاأو-يقصدحرنيأارتباطأجبلىبأسمارتب!اطها

أسمأنبلىباترطه.دواستنتاجتحليلىهحتتطابقأنيشترطلاالبابلبمالكاتبرواية

الجبلىاليالزهنبمرورنتتحولىللنحتالكلمة!هتتعرضتد(كووبيين)جبلى

التبماللنظةنكانتلاحقأتثزلتالتبمالترأنيةالتمممميةهعتتطابقأي(الكوب!يين)

أو.!!ا!وديوهوللكلمةالاخيراللنط1هحتتطابقالكريمالترأناستخدهها

أسماءنأعطواالعربيةالبينةعنالابتعادالتوراةكتبةحادلىوتد.(ا!ودي)

بينماأرهينيافبموهواراراتجبلىاسمنأطلتواالطونانأحداثصميافىهحتندممجملا

المم!بيحتىأدممنالتوراةاحسداثالتواريحفيتضالتط/قاسممحمد/محمد1821)

.31ص/البابلي

.141ص/كلكام!سملحمة/طهد.باتر/(1183

.141صلم.سم/طهد.باتر/انطر(1184

.41؟لم.سملمطهد.باترلمالطرلما185)
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يعتمانغررسأوليمى.بمعريلانكا)1186نبمسرندلببأنهالجبلىالساهريةالتوراةحدت

أزالوا.نتدالعربتارح!علىالضؤتسلطانشأنهاهنمعلوباتعليالتوراةهدرنجو

الذيالجبلىاننرجحولنلك.!عالحهودهدكلالعربأنبياءأخباررح!الد3هن

هود!مانوهوأخروسببالمم!ببلهذاالعربجز!ةنبمكانالسنينةعليه.استترت

نكرهمالدطمئبثنب!طمو!.اليمنفيا!ربيةالجز!ةجنوبالاحقاففبمكانوا

لفنرجم!مفك!ر!لىعلىريكممنمحركم!اأنعجبت!أوأهؤفتالى.ءت!بتم

القهالإء!ددروابسطةالغدقليونلاكمنوعلوميعدهن!دفد!!ع!اف!واحروا

كالواأثهم!عنيهذااننحبتيمهودثبممنكربمدما(.!نك!!

هناكوكلك.؟احوالهمكانتوكيفوتوههنوعأخباريسمعومازالواهنهمتررلهين

ضههـلطلبيد!وهأننحأعنمتعاليالةأنوهوالرأيهذاالييد!فعناثالثسبب

وأتبركاصلأفزفير!و!ةتعالىتولهنبمونلكهباركهكاننبمينر.لىان

هباركأامنزفيسريلانكاأوارهينيانيجبلىيكونانيمكنولا.،)ول؟االمنزلينض

.،حولهاوهاالتريأئم"العرببلادوأخمقوللادهمالعربارضنيالاالبركاتوهلى

ومعهباركةارضالىلهالرببمباركة(السلامعليه)نومنرلى.حولهاوهاهكةاي

بعدماوهبمجيدةهرجلةالبمن!ريةولدأتالصراعهرجلةانتهتوهكذاهباركةأمة

وعلىتالسابتةالتجربةتجاووتانبعدجب!طةلمرجلةبدالةواعتبرتالطوفان

خطواتتخطوأناالسلامعليه)نبيهاهحالاهتحاناجد!زتالتبىالمجموجمة

هكةبرغمعليهاوكانالإرضعلىالحيلةالمؤبنةالجماعهلأنهال!ربابهاتسد3نف

كانالذ"يالبمنمرجم!المجتمعالىالدطمكلىالذيالحقلايصالىبانرتييأنعللما

ولمرورالمؤبنينوتوبهنوعاستترارولعد.العصرن!لكنيالارضعلىيتواجد

هرجلةبدأتثمأعدالموتزداذيدكاثروبدأواالعرببرسةشبهعلىوهمالسنون

الجؤبدأتوهكذا.الإولىالهاجمىالرافدينبلادإلىالحنونوكانوالتنرفىالهجؤ

ارضالىالرافدينارضعلىجنتههنألماخرج..لتدالحياةفيلر!تهاكلغد

الاسمابهذاببلهةكمكةهلاكانالكاتبهذاراي!د!حمع!ا!بلامنىد.وو"ا1186

لملممقدسةالكتبدراسة/مورصىبوكاممالمال!رالعريىبالحزو8اا!جدمماا

248.ببس

*96.الاص!ماس!8716؟

92..لمالمدملونأس!ه1881
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الخيرارضالىأبناؤهعادثمحولهاوماهكةالىوالرسالاتوالحبمالدطيف

الطونجانأخرجهحيثنحمحهنالهحمرروالتصةالرافدينارضالىوالانهاروالبركات

اوسابطابنعبدالرحمنعنجرروالازرقبمابندر!ىوتد"هكةالىالرافدينأرضهن

")98؟ا.الحرامبالمسجد(السلامعليه)نحتبرانمرشلأبعينالم!هنغير؟

الوعينيالنضحنحوخطوابئيخطوبدأالباثعرىالمجتمعاننرىوهكذا

االسلامعلط)أدمضذهتدمعارعةبخطىتتطورالواتحفبمالحياةأينعكالىولدأت

نبمألانسانولدأ.نوءزمننبمالحياةوأساليبالوعبمنيتطورحدثولتدنوعحتى

نبمنوعسورةفبمنصأألكريمالترأن!كررتدهتراكمةحبرةوعيأيمدككاعصرثرع

تعالىتولهنبمأطورأخلتهمألةبأينكرهمعليطمالهبنعملتومهنحتنكيرسيافى

النكراأطوارا)الكلمةوهنه()."؟(أطوالا!مكمو!دولالالفهتر!ونل!ءماأ

ينكرهتمنوميكو!الجانزوهنالموضعهذانبمبهجاعتألذيا!رأفبمالحيد

باحممعنجعلهمعلدطمالةاهتنوكيففياكانواالتيوأطوارهمالبشرهنتبلهمبمن

الرجم.نبمللجنينالتخلي!هراحلتعنبمأطوارأأالمنسروتالىوقدتتويم)؟"؟(

قيالخالقبتدلاةالاحساسنح!مفيتئيرلإالملاحظةهذهلكنهمكنوهذا

عص!هم.

13..ةصلمالإثبهاهتصصالندإءلماووكئى/ابنا1918

!.4؟-3،ث!لمسورة(09؟1

ا،كةضههلىنفنيآوضولىلأ89-791صلم*ثصاث!لىلممونصعيلمبكافيالمرا؟19)

المنمعرون!صرباالتي!در8ضيهوم!ثبلىنكولعمومبضسالصصة!تيطمأ

ناهعاقي.كافهةبةوبةقعح*تت.(ا!ااكلمةحكله!القلماءمم!ط!ثا

المملى.صفىلمالاكةرفعلالواثلالل!يةلتحولاضعرنجىالباثعريالدكل
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التوواتهةالروايةفيالطوفان:ثمانيأ

ولكلانعتمدهااوالروايةهانهنتبلىاننايعنيلاالتوراتيةبالروايةاستيئمهادناإن

هناوهنهاسلوماتهاسمتقىقدالتديمالتارحغنبمكثدبئفقهعظمانجدثا

تاركاولضملهالتد!مالتارع!انيعنيالمووؤهذأحباركتبةهاأوينعرحاتها

فياستقرتالتيالظواهرأغرهنالظاهرةهذهنعتبرنأداولذلكالدطودبيدالانبياء

العلميالبحثخلالىهنلهاالتصديهنولإبدوالمحدئينالقدمهنالباحثونأن!مان

تعليمها.هصاسرواحدكرواالدطوليعليهعتنموتدللدارسينتتوض!حالتبمالحتائقونشر

كانواحيث(!)الهلرسولىالنبويةالبعئةبدايةنبمالدورهذااليوليمارسوتد

الاذلكوها.29؟االتربخينماوذيالكهفأهلىفتيةحولىتاهـهشببخمعلوهاتيحتنظو

علىالسيطؤأحكاميعدبمالتاسعلىالسيطرةاحكامبأنالمطودلقناعة

نياو!تحكموار!خهةالد3المعلوهاتيحجبواانلطوباستطاعإذاوكلك.المستتبلى

!جعلى.وهذاالتوراةال!ل!الم!عنالباحثاليه!جحصرددقلمانهيعنيهذافأن

غ!هباشؤولصورةولنلكأختا:الذيلشعبهالةعهدهبميعدعو%لتوراةالمطوب

استطاعوقد.غ!هحقولاالحقهوتوراتنانبموهاسادلكمنحنللعالملورديتولى

أخطاههيالتوراةنبمالتيالإخطاءبانوالمتخصصينالباحثينيتنعواأنهنكر!بم

بدمبب.التوراةاعتبارالفاءاحتماليةصأتخلصواولانلكالةصأولصباثعربسبب

!تد.المراجعةتتبلىولاعصربانيثابد"-أصبحتالتبمالعلميةالحتائقمحتصالمها

المجزالمسدحيالتعبمكم!بةفبمحتيتةهنهمص!8ا)!مأنح!جهتوجانلنكر

البثمعرا".أخطاءهيالت!اةنيالعلميةالاخطاءان"يتولىحيث789؟الصادر

ناالمزشهوهن"أ391(العلميجهلىالطنلىهم!طولذهانهنذالانسانكانفتد

غريب.أمرو!التعصبعليايفلبالتيالطريقةبهنهالتوراةعنالمسيحيونيدانح

لاالتوراةان"المكوينسنرالىهدخلى)كم!بهفيدينوالإبضثعددهاحتآ

71-72.*أ.صء3لمالعطمالقرأتنمع!ال!داءلماوركئ!لمابقالعرا29؟1

.58صلمالم!دمعةالكتبنيدراسةم!سىلملمبكاي(39؟1
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عنحديثههعرضفيوهو،)49؟(العلميةالدراساتضههنايالىتثتمي

.والتوراةالعلمبينالتناتضات

للناتيكانالمسكونيالمجمحهنالصا!رةالرابعةالمسكونيةالوثيتة"وفبى

الرابحالنصلى)التديمبالعهدخاصتانجملتانهناك(5691-6291)الئاني

هعارضةبأيةيسمحلاوسنكلاننصوصبعضولطلانالمنعوانبالىتشير(53ص

المسيحوضعهالذيالخلاصعلىالسابقالانسافيالوضحالىبالنظر!:تقولى

عنيدكللابماالانسانهووهنال!ههوهن.بسرنجةللكلالتديمالعهدأسفارتسمح

الكتبض!غيرانالانسانهعورحمتهعدلهنيالةبهايتصرفيالتبمالطرلجةهعرنجة

ترى(الهبمتعليمعنيفمهادةننيهاذلكس،البطلانهن!وشميشوانبعلىتحتو+!

وتد!)59؟االموتفنيتفيرسيتبعهاوطللةنيةعنتعبيرجردالتحنظييتىهلى

يسمىهاأوالكتابأهلىوهعلوهاتابتوراةهنتديمموضهالمسلمينللعلماءكان

أهلىعنالمنتولةالمعلوهاتتجاهالموجودالتحسمىهنالرغموعلىبالاسرائياليات

هواضد،حولىلكلمواالذينوالمو!نجينالمنسرينهعظبمانثجدانناإلاالكتاب

تدهوم!ءفإن.الانسانالخليت!لقبدءهدكلالتارحمغتبلىهاحتىاوالتديمرح!الم!

هنالتار5اوالتنسيرنبماي.كتابنجدلاولدنلكالاسرائيلياتكع!باتهمعلىمت

وهذاالاسرانيليةالاستدئمهاداتهننسبهفيهوتوجدالاالقد!ماءألفهاالتيالكتب

الترأيخهالنصوصاستيعابالى0سبيلىل!اذعصرهمنتافةمحينمعجمالاتجاه

نبويةأحاديثوجدتوتد.هوم!ءهعلوهاتخلالهنالالعصرهمبالنسبةوالحديئيبما

ولكناسلاهيةئتافةكمصد!رلدكوينالكتابأهلىهعلوهاتاعتمادهنالمسلمينتحذر

أهلىبمعلوهاتينثعتعينواأنللمسلمينتممممحأخرىنجويةلأحاديثنصوصهناك

حرنتولكنهاونورهدئنيهاالتوراةبأنتذىالكريمالترأننئنصوصهناكبالكد!

الكريمالترإنهننصونبمالكريمالترأنفبىوأياتنصوصذلكعلىدلتكماولدلت

ول!ا!ةفيهاهاوهعرنةلمطالعتهابالتوراةيأتوابأنالدطودويخدىيطالب

بنعمروبنجمدالةعنالبخاريوحديث،)69؟اطثدين-إن!طبلا!و!اة

رهزيالدكتور!ويتولى."حرجولااسرانيلىبنبمعنحدثوا"فيهالذيالعاص

.-.58-.صلمالش!سةالكمبفيدراسةلمهوريمسلمابكاي1491

بتصرفي.06-62صلمالمتدسةالكتبفيلراسة/م!د!س/بوكاي59111)

39./عمرانالى(سبوؤ6191
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!ديثبالكد3أهلىسؤالتنيدالتبمالاحالبيثهدنهبينالتوني!جهان:نعداعة

حديثلنمحهنلنايتبين،عنهمالتحد!ثيجيزالذيالعاصبنعمروبنعبدالة

اينمرانيلىبكلعقحدثوا":ا!اتولههعنىف!ن،وهعنا.عمروبنعبدالة

الصحيحة،السدةأوالترأيوانقهاوهوصدقهتعلموبماعنهمحدثوا،حربمولا

عدهمحدثوا:ألمعدىيكوانيجوزولاوالإعتبارالعطةهنعئهمالحديثنبملما

التحدثيجيزلا(!)الدببمأنبالضرورةالمملهمهناذ.باطلىاوح!حديثبكل

أتدمهنبوصفهاهنهاالاستنادةيمكنتتدم.ماعلىبناةالتوراة.،319؟(بالكنب

لللصشزشبمثابةهذاكانالتوراةهعالبرأنبماللصاتنقن!ذاهـلخيةالد3المصا!ر

هناخاليالقرأثبماللصإنخصوصأالتديمرح!كمصملرللد3الترأأهميةعلىوتعيد

والحقان!العلميةالبحوثهعويتعارضيتنانىهاوكلوتناتضاتشواثبكل

لحيدعلى!دلهذان!نكدلكالتوراةوتحدئتالطوفأنعنالترإنتخدثف!ذأ.بمه-الد3

لوكاناذ(!)صدهنيكوانيمكنول!الةعندهنالقرأهذاوان.الحث

نيوأعيدتالتوراقيالنصنبمتوجدالتبمالاخطاءلدكرربئ(!اهحمدعددهن

الاخطاءهنالترأفياللصخلووهوالبكمىحدثالذيانولماالترأثيالنص

لدارسبىبالئسبةناجمدانن!شتطد،نأننأالتوراةنياوتعتوالتبىوالمو!الواضح!

الةغيرعندمنكمانولوالةعندبنالترأننذاأالمسلنينغيرهنالترأنبمالنص

للطونجانالتوراقيالنصسئل!لأبمالم!هجهذاون!على.كثيرةاختلاناتنيهلجلرا

ينمأنهاهنبدم!لجوسدخربمالترإدبمالنصهحونتارنالنصهذاند!سانونحاولى

تعالىتالكماللاجيالىعبرةاللهجعلهالذمم!العطيمالحدثهذاعلىالضؤتسليط

لمةتركناهاوثمدكدرهلمنصزاةباعينناوفنعرهءتجر!الواعلكعلىو!ملناه)

هقالسا!دسالإصحاععددالطوفانووايةالتديمالعهدللدأ(819"ا!سص!

بكم!بةنأخذوست(6،7،8)اصحاحاتئلائةالروايةواستغرتتالدكولونسفر

يتضمنوالذيالممبيحيونليتلوهالذيالمتديىبالكد3عنثتلأالاصحاحاتهذه

بمجمو3(الاثجيلى)الجديدوالعهد(اليهاأضيفوماالتوراةأالتديمالعهد

ورسائله.الارلحارواياته

ئراكم!بعنثقلا273صلمالت!سرو"فتبكلاثرهاالاسرالطمالمرما!د./ثعلاعةا؟179

71.صلم!سكزمئمانصهحمداالصالحالحاكماللاتحالتالدالترث!

-."".15-13لمالتمرس!8(1891
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4الجبابرةح!بة:6الإصحاح:الدحموشإسلر

الجذبتبطتلهموولدالارضسطحعلياهكاثرونالداسابمظالماحدث

زجاتهدهنلأننسهبمناتخن!واجميلاتأدهننرأوااللاسبداتالياللهأبناءألطار

الابد.الىالإدساننبمهجاهدأرحبماهكثلن":الربنتالى.لهمطابهاحدممب

لككولبم"نتطسنةوعمنمرينهانةمناكثرأيامهتطولىلنلن!لك.زالخبثمريهو

لهمولدتالداسبئاتعلىال!ةأبداةدخلىأنولعدجبابرةالارضنيكانالجثب

القلم.منذالماثمهو!نالجبابؤأثنسهمالابلاءهلاءصارأبلا،.

تصوركلوانالارضفبمكثرتدالانسانشرانالربورأي:للبشريةالةعقاب

:الربوتالىالاثسانخلقلاثهوالحزنالإسفتلبهنملا.بالاثمدالمأيتسممبهنكر

والزواحفوالحيواثاتالناسسانرهحالارضوجهعنخلتتهالذيالاثسانأمحو"

.ءا"ببرضاحظيفتدنوعأها".خلقته.ألبىحزنتلأثيالسماءي!ر

ملكعيآ:!صنحنوح

الةمعثوحوسارزهاثهنيكاهلآصالحآلعكان:ثوحهواليدسجلىوهذا

وعمهاالهامابمالارضالدثمرسمادواؤوياش!وحامسامهمأبلاءثلائةلحوأثجب

نتالى.الائمطرشنيسلكتدالإرضعلىبشركللأنفاسدةبهاواذاالهدطرالطلم

لذلك.عللمأ.الارضهلاوالاثهم.أهاهيجميعأالبمنعرثهايةأزفتتد":للحالله

بالزشظتطليهاغرنأنيهاواجعلى.السل!نجمنمبهنفلكألكابن.الارضهحسأبيد!م

هالةثحو)فراعثلاثمانةظولهليكو.المثالىهذاعلىاصلعهوالخا!الداخلىهن

.(هترأونضطوعمنمريناث!دننحو)فراعخمدمينوعرضه(هترأوثلاثينحمسة

السقفهن(سدتمترأوا!شينخمسةنحو).فراعالخناضعلىئافذةلهأوأجعلى

أغرقأنانها.و!يةوهتوسطةسنليةطوايللنلكوليكنجالبهنبىتتيمهولابأ

علىهاكلالسماءتحتهمننيهاحبمكائنكللأبيدالمياههنبطونانالإرض

ونساءواهرأتكبنيكهعإنتفتدخلىعهدأهعكساقيمولكدبميموتانلابدالارض

جسدفوحبمكائنكلهنوانئىذكزآزوجينالفلكنبمهعكوتأخذالنلكاليبديك

والبهانمالطم!رأصنافهنصنفكلهنأثنينهعكتشلى.هعكلاستبتانهم

يوكلطعامكلهنوتئخرلننسك.بقانهااستمرارعلىحناكلأالارضعلىوالزواحف

به.الربأهرهابمتتفبىتماهآنوعوفعلى.غذاءولهالكليكونعنبكوتخزئه
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الاللك:بملىءالاهر7:الاصحاح

وجدلنلأنيالفلكالىجميعآبيتكوأهلىافىي!+هيالنوحالربوتالى

الطاهرةالحيواناتمنثو3كلهنهعكخذالجيلىهذانيأهاهبمصالحأوحدك

غيرالأخرىالحيو:محأهننحكلهنوأنثى!يأوزوجينإناثوسبحذكورسبعه

علىنسلهالاستبتاءإثاثوسبعذكورسبعهالطلوررهننحكلهنهعكحذالطاهرة

ونهارأليلآيوهأارلعينالاوضعلىأهطرأيامسبعةبعدن!نبى.الارضكلوجه

بهالربأهرهماكلبموجبثوخونعلى."حبمخلوقكلالأرضوجهعنناهحوا

الينوعنلخلالارضعلىالماءطونانحدثعندهاسنةستمانةثوععمروكان

الحيواناتوكذلكالطوفانهياههن(لينجوا)وزوجاتهموابنانهزوجتههحالنلك

ذكرأزوجينزوجينالفلكالىنوحهعدخلتوالزواحتوالطيورالطاهرةوغيرالطاهرة

نحأ.الةأهركماوأنثى

:الطوهان

ستمانجةسنةفنبمالارضعلىالمياهناضتحتىالسبعةالإيامانتضتإنوها

اللجبممنالمياهنتنجرتعاثمرهنهالسابعايربمنيالثافيالمنمهرنبمنوععمرهن

الارضعلىالطوفانهذاوأستمر.يرة.االمممماءأهطاروهطلتالارضباطنالعميتة

وزوجتهدخلىالطوفاننيهبدأاليوبملالرلذيذلكنبميوهأارلعينهدةونهارأليلأ

الوحوشهنايضأهعهمودخلىالنلكالىالثلاثوزوجاتهمويافثوحامسام.وابناؤه

المخلوقاتجمبحهنأصفافهابحمممدبهكلالاجنحةوفواتوالطدورروالزواحفوالبهائم

ذيكلهنخلتوانثىذكرأزوجينزوجيننحهحودخلتالنلكالىأتبلتالحية

علييوبأارشينالطوفانودام.الفلكبابعليهالربأغلمئمال!هأهره.كماجسد

جدأوطفتالارضعلىالمياهفىلكائرتالإرضفوقالفلكورفعتالمياهوطفتالارض

جمبحأغرتتختىالارضفوقجدأالمياهوتعاظمتالمياهفوقيطفوالنلكفكان

نحو)!راعأعيفمرةخم!ىارتفاعهاوللغكلهاالسماءتحتالتبمالعاليةالجبالى

طلوررولهانمهنالارضعلىيتحرككاننكلفطتالجبالىأعلىعن(اهتارسعبد"

علىهنولاداليابسةعلىويتنفدسيحيىماكلماتب!نمروكلوزواحفووحوش

أبيد!تالطلوررأمالزواتأمالبهانمأمالناسهنسواءحيكاننكلىالإرضسطح

الارضعلىطاغيةالمياهوظلتالفلكنبموهعهوهننوعسوىفلقىولمالارضهن

يوهآ.وخصممينهائةهدة

!05-
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:المياهتناقص:8:الاصحاح

علىرلحأفأرسلىولهائموحولنقهنالفلكنجبمهعهوهانوحأالةانتتدثم

المطرواحتبدمىالسماءوهيازيباللججينابعوانستالمياهفتتلصتالارض

واستقر!المياهنقصتيوبآرخصممينهائةولعدتدريجيأالارضعنالمياهوتراجعت

وظلت،للطوفانالمممابحالمنمهرهنع!مرالسابعإليومنبمأراراتجبلىعلىالفلك

بلطظالعاشمرالدئمهرهنالاللىالد-وفيالعاينعرالشهرحتىلخريجيأتتناتصالمياه

الجبالى.تمم

.كانالتي.النافذةثحفتحأخرىيوهأأرلعينولعد:والحماهةالغرابإرسالى

المياهجفتحتىالنلكالىهترورأيحوموظلىفخرمغرابأوأطلقالنلكنبمعملهاتد

وجهعنتمكصتقدالمياهكانتانليريالفلكهنحماهةنوعأطلقئمالارضبكن

لانالفلكنجبماليهنرجعترجلهاعليهتدممتترهوضعأتجدلمالحماهةولكنالارض

."وأخدهايدهضدالارضسطحتفمرزالتهاكانتالمياه

هن13الايةفنبمالطونانبعدهاأحوالىوصفنبمالنصيستمروهكذا

وحتى.الجنافنبمأخذتدالارضسعطحرأىوبيفالارضظهوريصف8الاصحاع

هذبحنومبناءتصف02الإيةوفبىالةباهرالسنيتةمنبالخروجنوعسدأا5الاية

يييدل!بانههعهوهننومقعوعهدأهيثاتأالربلعربمالتاسحالاصحاعوفبمللرب

تلتتبمكئيرةنقاط،السحابهنتوسظهوزالعهدوعلامةثاثيةجسدكلبا!وفالأ

نتاطنيايضآوتختلفالقرإننبمالطونانضةهعالتوراةنبمالطونانقصةفيها

يعضدلانهاتعقيببدونالاتنافىنتاطأدناهثبينوستجوهريةلكونتدكثيرة

النتاطوهفهللمراجعةتابلةغيرلنابالنسبةتاهـحنبحايتةنتمنمكلبعضأبعضها

هبم:

تد!ربئجقتالربتدخلىالذيالنبيوهو(الس!لامعلط)نوماللببملفمخصية-1

نوعالدببماسموالتوراةالقرأنأطبقوتدتوهههنالكانريننأغرقلدصرته

نبمالذيالطوفانوأنوالحدثالتصنةتطابقياجمدالتسميةعلىالاتنافىوهذا

8،0.الت!افيننسههوالقرأن

نحمحالمفملينالبموأثجىالعاصيقللبضوهوبضاعقويةحلئاالطوفان-2

هنالسنينة!ربأنالترأنهعهتوراةاتنتد!!كلبيبنانهاأهؤسنيتةتي

الخدثمب.لواع
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ور3غزيرةأمطارلف!لىثتيجةحدثألطوفانبخاالقرأهعالتوراةتتنح-3

.الارضيلاببحهقالماء

وغطتهوجودةدتطةأعلىالىارتنعتالمياهانعلىالترأهعالتوراةتتن!-4

الجبالى.

تسميةوتختلفجبلىعلىاستترتالسنيلةانعلىالترأهعالتوراةتتن!-5

.(الجودي)أسمهالقرأونبمااراراى)اسمهالتوراةفليالحبلىهذا

معهالسليلةلبىبأ!عمحلحأأمرالهانعلىالترأالتورا-هعروايةتتن!-6

ا.وألثىنج!كر)زثعونلو3كلمنالاحياءهن

لياختلالاىهلاكأأيالعميمحهثهقهبمالإتلاثاىهله!هلاحطةهع

عليوالأخم!لىجبلىعلىالسليلةاستترارعلىالاتنا!فننكماالدتيتةالتناص!

لأتي8"كماتحليلهافيمكنالاختلالاىأما.التمعمهة

لياليعرا"وضحوالياالمملامعلط)لوءاللببمممفصهةالياللطر8-ا

صلة!نطبمخاصتصورهلاكالحبابر؟حتبةلبماالتورالص!لبمعصؤ

.أبداءالطارالبفب!"العاديالإدسانمنأعليالبالعركأدهمهنلدو3خماهمة

هدفليوكا؟اللاصىبداىهنوهن؟اللهأبلاءهمهن،اللاسبداتاليالة

"واحباتالهابلاء".بيلهمالدطوبأصلىوضعا"البداهلذارادواابتوراة

فوفىهكاطلهما!دواا"البداهلذأراهواالكريمالتر2ثصفيكما

الاتحا.هذاهثلىاليهواضعهكلفبىالقرألبماللصيتطرفىولم.البعرية

النريب.

بالربلكي!لاصو:يعكمىالربلسانعلىالتوراةوضعتهالذيالعتوبةهبدأ-2

ويقطيهوالعدلىالحكمةهلهويلغالبلأممرخلععلىيلدمبخيثالخال!

ريصيمكثلن:الربفتالى".كبيرأعلوأوتفهـا!حاشاهللانتقامالفضب

الاصفمبه.لملا"نسمر"زالغبدئ!ريهو.الإبدالىالاثسانفيهجاهدأ

عنخلحمهالذيالاثسانأهحو"الربوتالى،الانممانخل!لأثهوالحر

حزد!لأليالسماءطم!روالرواتوالحيؤاناتاللاصىسائرمحرضاجه
."خالشهألي

وكاندوعالدبيعصرفبمالبائمريةعممهحالبدايةهنذتعاهلالتوراتبمالدص-3

عصرهدذهمتدةحالةوهيالارضبتاعكلنيالبشريةعنتتحد!ثالتوراة
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يدحصردالمأالغطاب"كانالقرإدبمالدصفبمبيدما.الخطابيتن!لمأدم

!فلولمتبع!منطذنبأ!ممالم!أف!لومتبد!كلمتأثومتم!!بم

إييهـانالبلىمنلوط!أيلرانهلوبهيرنوحأا!لناانا)،ولمودوعك

ألكريمالترأنيثحدعو؟عنتحدثتالتبمالاياتجممح.،ا"علال!

الىالدطؤفبمجوهريةحقيقةوت.وقومهدحدحوالخطابتجهكال!

عممأساسعلىالبدايةهنذتعاهلواالتوراةفؤدواالذينلأنالطوتان

النرضعيةهنهعلىوتافم!يمممآ.الإرضكلوعمالبشركلشملىوتدالطولان

الس!ينةحجمتضخيملحوخيالهم!جلحاناليالتوراةهدؤبواأضطر

السنينةنبملوحوضعهاالتبموالطدوررالحيوالاتأصلانادنكرلبموالتوسح

ومو!نجينهفسرينهنالاسلايينالياندهكتالعل!يتانلهولسمفوهما

الاعتتاداليالاهرهذاودنبهمكتبهمنبمووضعوهاالمعلوهاى!هفاتتبمموا

الطونان.كارثةيتدم!التلأأانمحالإرضلكلالطونانبعمينمكفلك

الناو9.يمئكلوهذا.ئوعسيعبعلىخاصباثبكلثزلىعتابأباعتبارها

،199؟ا.الروايتينبينالاولىالإساسي

يذكر.فلمبالطونانترتبطهنمممياتأوتناص!ايةالكلأثبماللصيذكرلم

الذينوعابنأسميذكرولمالسنينةفيهد"ركبواالذينث!عأبناءأسماء

هن.!ثرتناصيلأو.الحيوالاتاثواعالييتطرقلمكذلك.الطونانفبمهلك

نبمب!لخالها(الس!معليه)لوعأهبرالتبمالح!الاتفبمالزجيقن!كر

شكلها.طبيمةالسفينةابعاداليال!إدبمالنصكنلكيت!فىولمالسفيدة

بالخيانةؤصتتوتدالقولىعليهسبمهغنبأدهازجة.نوعأقىأحددوكنلك

زوجتهعىالتوراةسعكتتحيننبى.ئ!عدعوةاليتيمعتجبلملأثهاالك!!ة

التيالملهجيةوهن!.السنيلةفيثحمحكانتبأثهاالتوراقيالنصن!كربلى

نبمالخوضعلمفبمهطردةكاثتريخيةالد3الروايةنبمنجلكريمالقرأاتبعها

نالهأريدالقرأفيالنصلأنودنلكالجانبيةالدتيتةوالتناصيلىالمسمياى

الحدثهوالذيالمحدودعلىاللهكلامهوالذيالصل!خلالىهناهئر

البشرحياةعنيخدثعنل!ماالمتلمىإلةوكلامبالبدثنئالمتلبمىريخيالم!

لمالحلفةالمعار!ضوءعلىالمتسسةالكتبدراسةلمهود!مىلمبوكايا

.247ص
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الكريمالقرأناننجدولذلكالحدثوهوالمتدلىغيرنبميتموضعانيمكنلا

استيعابخلالوهنوالتدثعابهالرهزيةثحويسمولاثماالمباينعرةعنيرتفع

الصنةالمممممياتتأخذلافلكي.المحكمالىنتوصلىالمتشابهحالة

المطلتةالمعاثبمالبمنعريةيملحولكبمعنهاالكريمالترأنابتعدلذلكالقدسية

والمسمياتالتناصيلىفبمالتلبدسعنالقرأنيالنصابتعدالمحكمةوالعبر.

هنالمتنزلوالوحبمالبشربينللعلاتةالاصيلىالمنهجليوضعحبذلكوهو

هعه.يتناعلونوهمالسماء

يتطرقولمعامستمانةنحعمركانعندهاخفثالطونجانانالتوراةحد!دت

هنوغيرهاالطونانهدةولانوععمرلازهشبتحديداتامم!اليالقرأفيالنص

سنةستمانةنوععمركانعندهاالطونانتحديددان.الزهنيةالتحديدات

التوراةنصوصنيهاتتضاربالتبمالعلميةالاخطاءهنعدتالتيالنتاطهن

نوععمركانعندهاالطوفانزهنحددتالكهنوتيةالروايةإن"ببعضبعضها

الاصحاعفبمالمذكورةالانساببح!مبالمعروفيهنانهغيرعام006

وهذه)عاما560بأدمبعدولدقدنوحأانالعكوينسنرهنالخاهمى

وتعتدالطوفانأنذلكعنبخوينتج(ايضأهبىالمصدركهنوتيةالانساب

الذيابراهيمنسبفجدولىيخرىناحيةوهنأدمخلقهنعاهأ1656بعد

نحوفبميعيمثىكانإبراهيمانبتقديريسمحاللكوينسنريعطيه

التوراةح!ممبعلىاذنيتحل!دالطوفانزهنفإن..مفى0185

هعالدتةبمنتهىيتفقالحسابوهذا.المسيحتبلىترنأ(22أو12)ب

التاريخيةالتحديداتهفهنيهاتحتل!التبمالتديمةالتوراةكتبإينمارات

عالميةتصوركارئةاليوميمكنكيف.التوراةنصتبلىطللأهكانآالمتسلسلة

الترنفبم(السنينةركابباستثناءاالارضسطحكلىعلىالحياةدهرتتد

الارضهنجمدةنتاطعلىهناككانتالعصرذلكففبم؟.م.223أو12

لمصرويالنسبةالتاليةالاجيالالىأطلالهاوانتقلتازدهرتتدحضارات

التديمةالد!بةنهايةلالتالتبمالويممطىالنترةنيذلككانالمئالىسبيلىعلى

يكوننأنهالعصرهذاتاريخعننعرفهاالىوبالنظرالوسطىالدولةولداية

.")002(الحضاراتكلالعصرذلكنبمدهرقدالطوفانبانالتولىهضحكأ

حصلىانمدذ"بوكايوليد.542صلمالمقد!سهالكتبلراسة/هورشى/بوكايافطرا

صم
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لكوينأعادتتدلكونهكذاوالاهرالبمنمريةان!أخرىصنحةنبمبوكايويضيف

بثلاثةذلكبعدابراهيميولدعنذهاأنهبحيث،وزوجاتهمنحاولادهنابتداةننسها

يمكنكيف.هجتمعاتنبمنفسهالكوينأعالتتدالانسانيةيجدنانه،تتررلهآترون

البسيطةالملاحظةهذهإن؟...الحدهذاالىتليلىزهنفيتتمأنهذهالبناءلاعادة

!ا902(.هعتوليةأيةالنصعنتنغ

تصةهيدانماتاهـلخيةوئيتةول!نصأليمممتالتوراتيةالروايةإننجدوهكذا

الكهنوتيةالروايةروايتينتمدكلوأنهاكما.والتحرا!والتعديلىبالاخطاءءتمطى

وهكذا.التاريخيةالتيمةيفتدهننس!للحديثالمصادرتعددداناللطولييةوالرواية

است!نمهد!واعددهاالدتةهنهستوىعلىيكودوالمالمسلمينالعلماءانلجد

الحتيتةعنيعئروحدهالترأثبماللصتركولوالقرأنياللصلتنسيربالاسرائيليات

لدينايتطمقوهكذأ.النصفهمعمليةفيوالاضطرابالت!نمويمنعاتمنلتخقصدا

تعوضلاخسارةالقديمالتارع!دراسةفبمالترأفيالنصعنالإستفناءبانلنمعور

العلماءهنهتدثمبعولاالردكثرةعلىيخلقولاعجانبهتنقضبملاالقرأنهذاوان

ولامنيديهبينمنالباطلى"لايأييهالعطيمال!ةوصدقالاهواءبهولاتلتبمى

لمها202(.!لفه

هفهكنت.التد!مة.العصورفبمالاحداثتسلسلىعنالمعلوماتيعضعلىالمتخصصون-2

المسرلوسما!نمتصديحهوضعلكونانالكهدوتيينالقد!مالعهدلكتابالوهمهةالحييات

لا-بهااحتفطالتي-الألسابهنهعلىالمحدفينالمعلقينلكنالتوراةكتبهنبحذفها

هامش."تحتولياالتيالاخطاءنحكلالماهةالدينيالتعليمكتبقراءاثتباهيللتون

.245ص

.53صلمالمتدسةالكتبدراسةلم!اشىلمابو!ي02؟)

.42لمفصلتسو:(202)
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الطدهد!ةوالرقمالدتاهـلخدولالرؤايماتمبمالطومان:تالئأ

نتد.الطوفانترككماالتارح!ذاكرةنبمأل!رآالباثمريةل!ر5فبمحدثيتركلم

تناتلتهالاجيالى.البشرالسنةعلىيتر!دتراثأوشكلوالاهمالشعوبتداهكته

لايفماعةحنظهأسبابأهمهنذلكوكان.اسدكهامهفبمترالحهماننتحتوالائمعراء

-الطونجانهوضمو3ناقدثىالذياليكساثدركوندراتت!دوقد".العصورهرعلىفكره

سكانبينهتداولةفهبمالاثمعوبهنيفععبعلىهقصو!ةليستالطونانتصصان

والصينيينواليابان!،(الهاديالمحيطااوتيانوسيانبمالمن!رتيةالجزر

!وناناتوهناك.المتوشطالبحرشعوبعننضلأالحمروالهنوبوالبوبدض

أعاصيرأوللطبموسرحممناجىءفوباننتيجةأخرأولسببتحصلىهوضنعية

اوالبحرتاعفبىاهتزازاتاواضطراباتعنناجمهجبماحتياجأوبالمطرهصحوبة

لمالمتحضرالانسانعمرحد!ليوفي.بركانيةاننجارأتاووالبحرالإرضزلازلى

تدتواتركوندراتتيتولإذنفلباذاكونجبمصعيدعلىدهربعدذاتكارثةتحصل

هـلمكن؟تزجممكماكوثيصعيدعلىهدهرةنيضانيةالكوارثعنالمنمعوبحكايات

منشصببأيالمحيطالعالمأفقان:ا+ليةالحتيتةضوءعلىنلكعنالإجابة

ذاكأوالحدهذااليهدهاأوسحأوفيهالجدالتبمبالرتعةهحد!بىالتديمةالمنمعي!

هنمجموجمةأوفتطجزربئعلىيتتصرالعالمنانالجز!ةساكقالىنبالتياس

الجباليحدوليالعالميتجاوزل!الودييانهنواديلدممكانهـلالدسبةبهالمحيطةالجزر

.الكارله-تطالهمعندماانطباعأسيتركموفمعيةكارئةحهـثهفانوهكذابهالسيطة

الاصتاععنينعينأيعرنونل!لاثهمأبلانهعلىتتهاوىالعالمأركانبان

والتبمكوندراتيفتامالتيالعلمانيةالدراسةأهدافعنالنظرولفض،1،02(الاخرى

الاهداتخدمأستنتاجاتأمامأنفسدانجدف!نناالدثعوكعليبهااستشهد

هذانبماليمالباحئينمعبمعتولىتحكمالتيالسعبتةالتناعاتعنالمتجربة

اللصهصفبمالطونجانتصةحتيتةهعلمتاطحلاجاتالاستند3شهوان.المجالى

هتعددةصياغاتالتصةضهوصياغةالمنععوببينالطونجانتصةشيعان.القرأثية

.9.1011-6/التوراالقدتالمعتقطتبونالاسعاطىلمعليلماالد!ك302
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.ايفكركماللروناند!المزجممالجدا!هنل!كدا!)!اوركأليونطونجانيل!ىالذي"

ايكنتاالمنتودةالتارةأسطو!ةنبمكماللاثمعوبالمخدكنةالبينةبمتتضتتنير

الروثافيالطونانوتصة،انلاطونهخيلةنممجهنأنهاالطنعنيفلبوالتي"

طونانهحتتمنمابهلكادتصةوهبم،االاغرشيةالاسمارو)كتابهنيغرلنزرولرت

طوفانأسطو؟انغرايفزرولربئ"و!قولىا!ديكلكاهدثى!طوفانالتوراتينرع

وعمنعم!رالتوراتيةنحبأسوؤوتنيكرنجاأسياهنالهيلاديون،لمكهادييوباليون

الشكيتبللابماي!جمدالطوفانلحدثالواسحالانتاثمارهذاان،)40120البابلية

الطونجالاتهنهعنالتعبيركانل!اذا.العالمالىاصداؤهانتتلتهانلىطونانحدربئ

بلاء.نيالمبالناتمقاحتييههماالتد!يمةالاساطيرفان"الاساطيرطابحاخذ

نامنيوهذا.حتيتيةتاهـلخيةهعلوماتالىهستندةذلكمعولكنهاأحداثها

الحقانقمككتجسيمعلىنتطتعملىبلى"المجرليالخيالىهنتصنعلاالاسطورة

وتبررهنطتيتنسيرهوض!عيأالطونجانعدوكنلك،)002(نيهاوالمبالفةالتاهـلخية

المتر!بةالانطباعيةالصورةلانالكارئةعل!محلتالانينتصوريصفعنلماهتنع

الصدهةهولىلدثعدة.الكارثةبهاحلتقد.كلهاالارضبأنهنهمالناجونلدى

الهنودجودلظاهرةتنممميدكوندراتتوان.الاخر!ىبالمجتمعاتالاتصالىولصعوبة

علىهربئجليديةمرجلةبسبكانالتديماءاسترالياوسكانالجديدالعالمفبمالحمر

والمحطاتالبحارنبمالمياههستوىانغناضالىأتسنةألف25تبلىالارض

البمنعريالنو3انتتالىعلىساعتالتاراتبينبريةجمم!ورظهوراليأدىهما

منا3ف5-8بحدودالزبنهنفترةولعدالتاراتبينوالنباتاتوالحيوانات

ارتنعتانبعد.بمحيطاتبمياهاخرىهرةانغمربئأنالجسورهنهلبثتماالسنون

ضممعيرعلىهمهنتنقلاولكناجدأالتنسيرهعتولىهذاإن")إ.2(بالتدربممناسدهها

سبب!أكانتالجليد!ةالنترةبعدالارضعلىهرتدفءنترةبعدحثبأنهالطونان

الىنسبةاالنلاند!يبالدفءهذاوسمىالارض!طونانحدوبئالمالين!باننبم

هـلفرضىالعلميوالخيالىالنرضياتالىليتودهذالان(البلجيكيةنلاندرهتاطعة

عنه.الاجابةيمعتطعنلا؟أسبابههبموماالدفءهذاحصلىلماذانفسهسؤالى

-21صلمالابماطصلم!لبملمالدن!ك14021

02.21-صلمالعالمنبمامبراطورافىلاحديصعرجون/فوىد.لمرشيا1502

.\لأ.صالاساط!لم/عليلمالد!ك؟1602
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جات.واستثد3نرضمياتالىويحيله

حقيتةأهاهنايضحالملاحموأدبالدثمعوبتراثنيالطونجانترديدانإذن

هنهعلمأوجعلهالطوفانثخليدسرعنونتساولانتباهنااليهانمنعدأنتممعتد!مي

فشولودطالطوفالطهنذلبدايتهاتورخالبدثمريةانحتىوالاديمانألمعتقداتل!هـلخهعألم

فيالطونانتواترحكايةوهبىالطاهرةهذ،ان.(الطونانبعدوهاالطونانتبلىهاإ

فبىكوننطونانأوحدثجثلم:ويتولىسرهاعنيتساعلىكوندارتفانجعلتالتبم.

فيضانيةكوارثعنالدثمعوبحكاياتتتواترفلماذاالمتحضرالاثسانعمرحهـلي

الترأنان.عندهالوتتيستحقسؤالىوهو؟تزعمكماكونيصعيدعلىدهرة

بتولهالطونانعنالكلامختمهعهوهننوعونجاةالطونانعنتحدثعند!ماالكريم

نوعسنينةاللهأبتى:تتادةوتالى*،71012!!ص!أيئضئطوسةتعالى

تعالىكتوبهالسننجندمىنلكهنالمرادانوالطاهر.الاهةهنهأولىأ!ربهاحتى

مامنلههنلهمو!لامناالمثعحونشكطيثريعم!اناأنالهمأوقي

تدرةالاجيالىلتتذكرايةالمممنينةجعلىاللهإنتل!دةرأيبحمممب.")802(،يرسن

رمادالىوتحولتالسفينةأخشابتحللتولكنالمعاندينبالمكذبينولطدثطاللها

الدنيئوالرتمالاثارهذ4.الطوفانلدثالمنمعوبذكرنيالاية؟الايةأينوتراب

الماديالاثرجعلتأخرىبآيةلرربطناوهذا.يتذكرأنل!يدلمنالمترفىبةالايةهي

هـلنيهوسمىيطاردخرجالذيالفرعونجثةهبمالايةللكاللهقدةعلىلليلأ

المصررنفاخدالساحلىعلىالجثةهذهوألتيتجثتهأخرجثمال!هنأغرتهاسرانيلى

لتولههصدتأهلوجمهمتحنيطفيعادتهمعلىالجثةبهذهواحتنظواحنطوهجئته

أيلاساعنالناسمنكعيرألانأيةخلفكلمنثعكونبب!نكشج!!اليوبمأتعالى

الإهرهذاعنهجهوفييثبمءكلكان(!)صمدالنببمعصرني)،)902(ت!ن

علاتةلهمانالحديثالعمعرفبىالناسينعكالذينالفراعنهجثثلكتمن!فولم

للنيلىالاخرىالضفةعلىبطملةالملوكوادعيبمقابرهدفونةكانتوالتيبالخرفىبم.

هذاكانوأيأالنرعونهذابدنانتذفتدالترأنيقولىوكما.الحاليةالإتصراهام

بالتاهرةالمصريالمتحففبىالملكيةالموهياءاتقاعةنيالاننهوالفرعون

5!ا.التمرلم7102(سو!ة

264.ص4ج/العطيمالقر2تفسير/اسماعيلىالنداءابوكثي!لمابنا8102

29./طمىسورةا902)
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ذ.الاسد3(.".ه+لاكاللام!)كوراوييهالأبعلقوتد.لروهأنالرواو!ا!ممتطمح

فرعواهوبئاي)أليهالقرأيدثمير":فرعونهوتحولالمتلمىبالكد3بدوشة

تدنرجمونفانالشعبيالتراثحمممبوعلى.29-09هنالاياتيودمىسورةفبى

ا+ناسكنوهو.(التوراةيعني-المتلعىالنصيتولهلاهاوهذا)بجيدثطابدكع

تالىالكريما!رأن:إنن").؟2(البحرعجولىايالبحرانسانهملكةهـلحكمالبحرتاع

قاعيسكنانهيتولالمثععببىوالتراثجئتهحولىثمعيداتذكرلموالتوواةالجئةبلجاة

عتولىفيهاوتحدىالقرأنأعلدهاعطيمةأيهايالبحرانسانهملكةويحكمالبحر

الذيالتحنيطكانلاذا.أيةخلنهلمنلتبتيالنرعونجثةاستبتاءيعلنوهوالب!نمر

نإنالترأنيثبتهاأنأرادالتبمالحقيتةيخدمأنلهأريدالتديماءالمصرشبهبع

الرتميقابلىا!رعووتحنيط.تعالىاللهلمتدرةأخرىهعجزةيمنكلالتوافقهذا

هاد!ييئماهدكاقدمالطونانتصةيحكبموالذيالبلىهنالارضحنطتهالذيالطينبم

.ص!قي!ئطوسةتعالىقولهتحتتندرجألتبى1واقيالمعجزةهد!على

الطونانوضطنبىهو!ثرةصوةاعطاءفبمالعراتبىالمنعاعرأبدعنتد؟،)؟؟2(!س

لناووضحتتصوراتاعطتنالأنهابثمنيقدمرلابكطينمكلزكلكامثىهلحمةفكائت

وفبمالمجالىهذافبمالباحثينبالىعلىتمر.أو!!تخيلهافاكانهااشكاليات

سبقضدالعالمننالادابأتدمالعراتبمالادبويد.عاهةةب!الانسافير!الد3

أتلمالتوواةتمدكلالذيالعبرافيوالابالكنعاثيةأوغا،يتوأبالنيلىواديإب

لم"نالسوهرشالعراتبىالاببهاهتاؤالذيالتدمهذاوهع")2؟12.وثاضه

ضيهاورثاءأننسهمعدوابلىوالحضاوةالمدنيةنبمعهدحديئيأثفسهميتصوروا

والوئامالسلامكان"نمبم"عصرهيلةعلىالماضبمنلكتخيلوااذ،جدبعيد

الباثمروكانالكونيعمالخيروكانبفضاءولاحزنولاختفلا.العالميسودانيخه

النصيصهحتتن!المعافيوهن!")1213انليلىالالهيمجدرنواحد)بلسان

فىيدأتالدثمياطيناجتالتهمثمالاسلامعلىكانتالبينمريةانضكدالتيالاسلاهلب

.268-926صلمالمتدسعةالكتبدراسةلمه!يمىلم(بعاي1021

.15التمر/اسورة؟21)

لأ.759سلةلمبفدادالاعلامثدووزارةلم.9صلمكلكاهحس!مةلمد.طه/باترالطر1221)

عن:كلتلى/01صلم.سمباترلمطهد.الطرا213)

.*.8.3ء!ةك!مة!!!لا3!ها!مءول
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والنسادالالهةوتعلدالوئنيةطفتحيثاالسلامعليه)ثحعصرطذالالحراناتة

لحضارةالحتيقيةالجنرركلنوععصربأنالتلاعةتتعرزولنلكوالطلمالاجتماعي

لناتركهاعطيمةنرصة.البمنعريةعرفتهاحضارةاتدمتعداليتبمالرافد!ينوادي

الدينيةهعشداتهمعلىالطينيةالرتمخلالىهنتعرننافتدالتدماءالعراتيون

عنالتعبيرنبمالحفيعجزصووةفبمالسياسيةوأنطمتهمالاجتماعيةحياتهم

الوثانقأتلمالرافلينأرضعلىبةالكد!لكونانحكأهفجزةيصبهالهمالاضنان

علىحياتهمتليوينفبمغيرهمالرافلينأهلىيدممبقانالغريبوهنالعالمفيالصربة

ا،بمكانالسهوبةهنليستطريتةونقوعلىالتلمنيهونجلةعصورنبمالطينالواع

تضانيحكمولمخهأوبيحوثشةأوعتداوضريةتصيديةالتد!يمالعراتييكتبنلكي

الدثعممىأينمعةتحتيجفيتركهثمرطبوهوعليههـلكتبالطينلوخ!طيىءانفطيه

الرافدينارضاوتبطتلتد.الخمنعبأ4؟12كالواعالالواخبهنهيحتنطثمأياملعدة

ألمهلذالاوليالدينتصةالاثسانبدأالارضض!فعلىغررلطاوتباطأباللبوات

حياةهعترتبطتضيةأهمعقالانبياءعئرلقد(السلامعليه.)ثوححتىيفريته

العلاتةلهنهلابدنكان،الخالقهحالعلاتة.الدينتضيةهبىالتضيةضهالانسان

لهذالابدنكان.الرسالاتفجرحيثالإولىيداياتهاهنذينمواهدداتحنطأنهن

تاهتالتبمالإسسخلالهاهنيحنطلكيبةالكد!أسبابلهالةلييىءانالدثععب

تمئلىاححتىأدمضذالتجربةهذهنكانتللبمنعريةوالرحيةالنكريةالحياةعليها

بإبراهيمتبتدىءالثانيةالمرجلةوكانت.بالخالقالانسانلعلاتةالإولىالمرجلة

وكانت.كذلكالرافدينأرضهنتبظىءانالمرحلةلهنهاللهوينماء(الانبياءأبو)

لكيللبمنعريةاللهأرسله(!)هحمدالانبياءبخاتمتمطتالتبمالثالثةالمرحلة

التبموالمبادىءالتيمكلرسالتهاسعتجمعتوالذيالارضعلىالتجاربأخريمدكل

عليه)ألمهنذالمنطقيالاهتدادفتدثمكل.بعمقتتصلىفكانت.الاثبياءعليهائعث

تضيةلأهمالمصدرحدةعقبوضوعلتعلنوتتصلىالتصةتتماسكحيث(السلام

المستتبلىوتستوب.الاحدالواحدالخالقعبادهأوالتحيدوهبمالارضعلى

تيامحتىالارضعلىالانسانتواجهالتبمالعتباتلكلسماولآحلألت!فمكل

اوتبطخلالهوهنالإنبياءابيبإبراهيم(!)صمديرتبطأناللهولنعاء.الساعة

..ح.م!7مة3حأل!ل!ولل!ةنامممة4ط!لد3/+ه4ن!*21143!ا
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%التسا*تتثيرالتيالالنمياءهندانالكد!ماءوالعراتيينبالعرافى(!)هحمد

تامالتيالمحاولاتض!الىيتطرقلمالطيليةالرتم*تهنالسكوالتراثهذا

تنوءكماثتالتبموالمطالموالاهواءالجاهلياتسطوةهنأتواههملانتاذالإثبياءبها

دابراهيموسلا!ريمىولنعيتأدمعنسحملمالطيديةالرتمهنهاناحياتهمبها

الانبياءعنييحثوهوالاحباطيصمه"الباحثلان.الكثيرالانبياءهنوغيرهم

يجدلاثما.لهمنهـرأيجدنلاالبمنمرعلىأنزلهاالتبىكتبهنبمال!ةنكرهمالنين

عنوثسمح(م!ناله)وانكياص!لندهاواثليلىالام!)أنوا+لهةوهسمياتالوثلية

الركامهذاوسطالحتيتيةالتصةأين.!مورابيواترخاسيمىوأوتوثابائمتمكلكاهلأس

لمنأ!بد؟اسطوررسن!بطالىالتمجيدهذاوسطا!نبياءأينا!ساطير.؟اهن

احتمالاتأهامإننا.الحتيتيالمصدرعنأبعدهاغيرطبيعيلباسأهعلبسةالتضية

لعلىهدطتيةاستدم!جاتعدةلناتوممدالتحليلاتوضه.الطاهرةل!هوخليلات

لانأثبياءهناكيكنولمأوهامالانبياءبهاجاءالتبمالاديانلكونانإها:أهمها

الصلاةعلدطموهحمدوعيسىهوسىعتولىوضعتهاتدوالاسلاموالنصرانيةاللطو!ية

.جمعاءوالبمنعريةأتواههملخداعهزينةوأسماءهزينال!هـلخأوضعواوتدوالسلام

وخد!كناصحيحهغيروترجمتهاتراكهادائأأوهامالطينيةالرتمضهلكوأنلاها

هذايكنلمنإذا.نيهاهاأليناولندكلالرتمرهوزهنهيحلاناستطاعبأنهتالىهن

الرتمبعضهحتوياتعلىتعتيمأهناكأنوهوالثالثالاحتمالىالىننتتلىوذاك

التديمهـدخالد3وأنبياءورهو؟للدينودنتصرليززهاالمعلوهاتهننيهاالتيالطينية

الدطوبتبلىهنخصوصأالمحاولاتهنهكلوجودنتوتعداننا.(الدطوديةتبل)

الكزيماالترأننكروتد.المطوليلفيربالنستالحقهعرفةهصلحتهمهنليمىالذي

الرسولىبمثةتخصتاهـلخيةهعلوهاتواخناءالحتانقتحريفهحاولاتهمهنجانبأ

وهناللهكلامهويتولولهالذيالكلامبأنالناسلايهامألسنتهماقواءوهنها(!)

وهوالسلوكهذااللوردعلىغررسأليدسإذن.بالكل!هنهووهاأنزلىالذعىبالكد3

حالةاحمد*سعوسهالد!كتوولثاويندكلالاورافىوخلطالحقوكتمانبالباطلىالحقإلباس

نيتولى:السياسيئالايديوبوجياتضوءعلىالتاريخيئالمعلوهاتتنييرحالاتهن

الاثاردانرةخبيرأيعملىكانالذي(لويدسيتون)المعرتا+ئاريالخبيران!

يستفرب4791سثةسومرهجلةنيندثمراريدرعنهتالاكتبسنواتعدةالعراتية

كتابهنييصرحان(السوهريات1هوضو3فيالإئاريالخبيركراهريجرأكيففيه

161
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الرسوبيالسهلىاواضبىهعظمان-4491-هخرأالصا!ر(السوهريةالاساطير

الىالسوهررنعندباكغالساهيونيسكنهاشكبلاكانالنهرانبينمابلادهق

فبميصرعأنيخينىلمكراهر):ثصههافيتولىالعاتبةيخدثعىأنغيرهن،العرافى

كانوالنراتلجلةإبفرينبينهاأراضبىهعظمبأن(السوهريةألايمعاطير)كم!به

.(الساهيونيسكنهابلاينمك

مأ(3،،مةفى!!لاهـ"!هاه!*ولحط!ناهلا"4ك!لأ*!!ىك!م!4+!كأ!!

نة!ة4ه4*ءكد848س!طاح!ة؟ه!طامةفىء!لافىههف!!مألا!ع!6.؟هءطأمةا4!!!!

س!طافىث!ملأمة4!ع،!ي"لام!ك!*ه!4*لاهطعأك!4ة؟8لأ6س!طأ.أكانه!ه

19.صالان!يزبمطالتسم(4791)العدد3،مسوهر

الطبعاتفيكتابههنبعدفيماكلاههخفكراهرانسوسةالدكتوروينكر

اتجاههلتثيدجديدأكتابآأصربلىبذلككراهريكتفولم.6191سنةالجديدة

الانلكدرزيةباللنةوعنوانه9591سنة(سوهرنبمللدأالتارلخ)سماهالجديد

علىيسيطركانالذيالهاجسعنالنظرويفضآ)215(ت!+459كع!!8843!!لا)

سابقوجودهملانةالحضارنجواةهمالساهيينبأنكتبهنبمررووالذيسوسهد.

الدينباننؤهنلاننايعنينالامذافان.السومررسنأصلىحولىوهناتمنماتهلغيرهم

ول!.!رتهجلتاللهيختارهمالإنبياءوانيدثعاءهنبهيصيبالنههننضلىوألنبوة

بنبمهناثبياع!الةأختار.نكماالانبياءاختياونبىالجنمىولاالعرتيةللقضيةعلاتة

العربهن(!!هحمدأاختاركماالتدهاءالعراتيينهنأنبياع!اختاواسعرائيلى

حديثهنذرابيعنحيانابنصحيحنيوردجمما.وشعدط!وصالحأهودأهنهمواختار

وصالح،هودالعربهنأرلعةهنهم":فيهتالىالمرشلينالإثبياءذكرفبمطويل

وهبرراتالتنضيلىأسبابالفاءيعنيلاهذاولكن.")6؟12!راباياونبيكولنععيب

الةاختارنماتوههولينالمختاوالنبيبينموضوعيأاوتباطأهناكفان.الاختيار

الىوصلتتدالعربيةالاهةكانتفتدهناسبةسون(!)هحمدأوتعالىسبحانه

التيالتيمفكانتالعالملقيادةحضاريدورلأدأءالاستعدادنبموالطكاهلىالنضج

نتدوكذلكالرسالةهحهعظمهانيتنمممجموالفضائلىوالأخلافىالعرببهايؤهن

.02صلموالمممومورسنالساميينبينالراندجنواديحضارةلماحمدد./سوسةانطر(215)

49.صالانبياءلمتصصكثيرلمابنا216)
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الذيالترإنلفةولكونالةكلامتحملى!يو!كاملىس!ن!صلةاليلئتم!ل!

الطبرين!كروتد.وأعجمدطمالبمنعرعربمطمجعاليهدكاملأهدجآتعاليالةأنا،له

وأهرهمالتوراةفبمصالحول!لهوبولالثموبولالعادكرلاانووضنالتوواةأهلىأن"

وهذا."ا1213وتوبهابراهيمكدثعهؤوالاسلاما!اهليةفيا!هر؟نبمالمربعلد

هـ!كر.التوواةكتابةعددحتىالمعلوهاتاخفاءهمليةطرصاقدالدطىأنلدايثبت

ظنهرةوذات"يتولىحيث4التضيةتوكدحال!ئةضكراتهفياثيومم!الباحثهالوان

طيئيلحعلىابراهيماسمترأانهخطأهعلايفملىكانالذيا!ضثىفبىالضص

علموعندها.ا!تدثعافونكرتانجلترافبمصليمالىالكم!بةاليوتصرع!هلقص

هن.صل!يتيفيهاالتمسببرقيهأبعثجملنيبلأمعلةولخنينلكثعلتأننبمورلبم

.!ا218(ابدآيحنلمالوتتذلكانغير.النبأاعلانوتت!حونحتىالصمتاقزام

فهناكوالاثارالحنرفيتنبمند3علىتعتيميجيدل!بأثهوهكلاالطنأحصغالاذا

لكنلم.التل!يموالتارح!الطينيةالرتمترامةانوهو8صدهلحنبغارابعاحتمالى

لكونجتالغربيينوالاثاررلهنالمستشرتينمعطمانحيثبالدينتؤهنبعمكيةتترأ

عمكياتهموتشكلتالدينالكارعلىتامالذيالنهفعةعصرانراؤاتنتيجةثتافتهم

بالعلمت!لمخاطنةافكاومنتتبلاهكاثتوهاالكليسةضدالنعلىودبمجب

لهذاخاضعةالاثاهـلهنتراءاتهعظمجاعتلذلك.العلماءبجوثنجوند3التجررل!

كانمما،انمياههناسيبفبموارتناعنيضانحالةبأنهالطونانيندممرونفهمالمنهيم

والتماثيلى.الاصنامليجدرنوعندهاباستمراوا921(الدهرينبينمابلادنبميحث

بان!دلوررانتن!كركماولينتهواتعهنيالاثسانلمعاثاةانعكاسنجأنهاينسروبخها

الارتباطنكرةتجدمميمفبمسببأكانتللموتىالانسانيراهاكانالتيوالاحلامالموت

عتاندجعلوابهوالايمانالفيباستبعدوافانهموبالجملة")022(الاشخاصبهاب!ء

232.ص1جلمالطوكالرسلىتاتبر!/بنهحمد./الطبريا71؟2

.58ص/هالوانهنكرات/هاكمى/مالوان2181)

لجلةبرالماءهستوىارتناعهولهالم!م!تركالتنس!لانالطو!انحولىكتبهاكلاترأ19121

المرات!نهقكتبهنحتىجمندلبر!روهـيلكوكس!ليكوثدواتتتالىكما،والنرات

سم!ساهي.ؤعبدالواحدهاضلى.ؤ.سوسةاحمدكتاباتاث!رالاراءبهذهل!يرالعر

ئثروهم.الاحمد

الليانة.ل!م!ؤحولالاولىالمجلد/الحضارةقصةلمفىولى/ل!راثتالطر(1022
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لأهروانه.والمف!هوةاوالرغبةوالميتالطبيعيةالحوالثهنللختصدىالناس

يتعدعىلااوتجاطآهرتبطةبأنهاوأفكارهالرحيةالإنسانانمنمطةتفدمعرأنحقأهؤسف

هـصملىوالعمكلالر3ولكغى.الحيوانهعالانسانفيهيمنعتركالذيالمادممطالجسد

والنائططالعتانده!داننيانتصاراتهأرتىالإنسانفيهسجلىالذيالضخمالتراث

.الحيوانعالمعلىطستعلا!تنربخلالهاهنالانسانأعلنحيثوالمتلبمالرحبم

.الانسانعم!ولكريمالاديانخلالىهن

هماالاحتمالاتهنهبينهشتربالاصانلددوأنهنتولىانشلدالذكلطوالحق

الانسانلحياةطزتتن!والاسد!4والا!مام.التليمللتارحم!النهمهذاالىأدى

بينفالصراعالباثعرحياةفيالط!د!انمةبالحتيتةالوهملكبصعمليةفكانت

الانساناستغلافنبأمعالىسمبحانهالةأعلقانهنذيتوتتلموالوئديةالتحيد

ولكبيد!ىبنواي!تهععهدالانمعانعلىالحربالاستخلافهذااثرعلىالمنميطانفأعلن

نافماالإنسانعليافجبولىف!لماةحاجةالدينانولمابالاوهامعليهالحتائق

يعيىوالذىلينبلاالحياةيستطبحلالاثهالوتنيةالىينحطحتىالتحيديترك

ئ!ينوهناالانسانالطيربنلالهل!ينمنلابدنكان.للوعبىفاتدنانهدينبلا

الذيالتديمالنفسيالمرفي!اابراهيمنكروتدالاول!نطرشللانسانالمنميطان

منفيآ!كشسته*مح!ن!مشبدأنوينئوا!غبنيأالانسال!هنهيعانبمكان

تضخيمعملياتوهناكتعتيمعماياتهناكبأننعتتدانلابدوكن!لك.()؟22(كس

بهذاالاهرهحكيمبانيمنيلاهن!اكالطوان.اللطوبىتخدمهعلنةغيرأهدافلخدهة

لأدىنمفعرتلوسلوهاتهناكأنند!فيفاننا.المنهممهذاوفقفيهوهتحكمالقالون

لهاهخططهمنعارح!أئرناثمرهاعلىتنهاراوالناسعتاندفبمتفييرإحداتالىن!لك

خمسةبعدالاتظهرباولاوثانتهاالل!ولىبعضتحجبكماتماها.الدطوليتبلىهن

وكنلك.الاطلا3علىكائمنهايمكنلاالوم!نقبعضأوعاهأخصمميناوعاهأوثحمرين

العلمانيةلمنهوبمخاضعمعطمهاالتديمرح!للد3الغربيةالتراع!باننعلمانعلينا

هلحمة.للتجريةيخضحولاالمختبراتيخلىل!لنبمءبكلتؤهنلاالت!التجررلهية

وهبمالطوفانعنمهمةبسلوماتلنااحتفطتالتيالعظيمةالوثيتةهيكلكاهش

التديما!رأقأ!يسةنسممياأنلنايصحوالتي"الت!ماءالعراتيونلناتركههاأر3

ولعلنبم.العالميالابهنالمنعواهخبينالمحدئونالابنجووهوالباحثونيضعها

35-36.لمابراهمما1221
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وعلو!اهنجزاتهاهنالرافدينواديحضارةهنيلالنالملوإنهتلتإذاأبالغلا

سماهيةحانةالحضارةلالكتتبوأبانجل!يرةلكانتالملحمةهذهسوىينبمءوفنوثها

الواحعلىكتبتالشعريةالمحلمةهانه.")222(التديمةالعالميةالحضاراتبين

حث"سمثجو!مالبراطانيأهميتهااكتمنمفهنأولىلحأعمنعراثناعددهاطينية

.الجمعيةعلىأظهاهحاضرةفيالطونجانخبراكتدث!اففبأم1872عامأعلن

بجريدةحدامماالعالمفبمبالفونحماسآضجةفلالارتلندنفبمللتوراةالإثا.رلة

فبمالحفرهواصلةفبمسمثجوربملينفقهاجنيهبألفتتبعان(يكغرافديلبم)

تبلىبحوثهوشثمرهكملةأخرىأجزاءعلىالعث!رنيفعلأنجحوتدنينوىخرانب

ئم!)223(عمرههنوالثلاثينالدمما!ممةفبموهو"1876عامفيالمبكرةوناته

تمحتىطويلةسنينأاستغرتتعدليدةهحاولإتالمحاولة!هاثرعلىاستمربئ

الإبحاث!ت،ابحاثهسمثجو3نشرهـلعد.الملحمةهنهالواعتجمبح

الديراساتتزالىولا.العظيمةالملحمةلهذهاقرجماتوتعددتتزليادوالدراسات

نبىالملحمةهنعديدةنسخجدتوتدالتارحغهذاالىعنهاهستمرةوالابحياث

هوضحنبمالملحمةهننصوضجل!تنتد!ابتررسهوالبلاد3العراهنهتنرتةأهاكن

(حاتوشاش)الحثيةالعاصمةونبمحرانتربتركياجنوبفبم(تبهسلطان)

علىعثرنلسطينفبماهجد!و)ونبم.الخاهمىاللحالىتعودالاجزاءبعضجدت

المأئروسونالعبرانيينبينالمباينمرالاتصالىي!جمدهما.الملحمةالىتعودكسرة

الملحمةهذهالينانتلتوتد")1225الراندينواديحضارةنبموإلدينيةالادبية

جوانبعلىالضوءسلطتوكن!لكالقد!ماءالعراتيوننيهينكركانهماعديديجوانب

وهوتجالسياسيالوضعهنجانبأوكنيلكوطبيعتهولكو!نهالعراتبمالمجتمعهن

تضيةهيالملحمةتعالجهاتضيهأهمولعلىالتديمالعراتيالمجتمحنيالملوبية

!موالراحةهننوعأالملحمةتارىءيعطبمانالملحمةكاتبحاولوكيفالموت

التم!هاالدهرطباتنالزطهصاشههفالبةفي"والسلوئا!زاءيمنحط

ظ!طتهوالحببالرعال!الارماباختصتهالذمم!كلكاهدشحتىأنالملحمةوهلخص

مسبآافراعأعشرائنيافارط!طوفيوافرةوحكمةالمشكلجمالىالبدنتوة

02..ص/كلكاهممىملحمهلمطهد.(بافر/2221

93.صلمكلكاهشملحمة/طهد.لم223(باتر)

04-42.صلمكلكاممنىهلحمةلمطهد.لم2241اباتر
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عظيمهلكوأبوهننسونالرلةاالاسطورةحممعب)أههكانتحيتبالإلهةهرتجطأ

وتدئمتهيهانفس!تطلبههاعلىحصلىانسانأولالثهالهأصاولكثاهوش!لكباندالوكللى

انكيدعوصعالذيوهولبعلهازوجةأولأبليابندئميتركلمحيثالدنيالذاتهن

الشيفخوهباباالعالمنيالمئمرأصلىالكبيرالعفريتوتكليتهرلاالذيالحثى

تتنهمانالاجتماعبمالنربىايهانبليكتوفيقدالعظيمالسوهريالبطلىهذافحتي

")022(يرجلىهنعلىوالبكاءالموتعلىالمكقوتتركالكونلكاهوسوترضخالواقع

هواضد،هعالجةفبمهتجانمىغيرهزيجأتدثكلعمنمررتيمأاثنبمهنالملحمةلاحمون

نبمحدةتمنحها.الرهزيةالنكرةوعمقالرانعةالادبيةصياغتهاولكنهخدكفة

بلأيتمتعكانوكيفكلكاهدشينعخصيةلجررحولىالاولىاللوعننبموالاسلوبالصياغة

بأنهلحبمومذاللاضلناعتبارإمم!!وشهواتهيمارسكانبانهلنايعكدمىحلط

لكيعاهرةاهرأةانكيد!وعلىيسلطحيثالعقلودهاءالجسدبتوةاص!زجبارملك

اللحلناورسينكلكاهائىهعانكيدولقاءيتابعالثانيواللح.اليهوتستدلاجهتفريه

.(المطاعالسيديمدكلكمانلأنهزجهاتبلى)عروشعلىالدخولىكلكاهمنىارادكيف

اثكيبيوابينالعلاتةتتحولىالثالثاللرعوفبموكلكاصقانكيدوبينالصراعبدأوكيف

المنعراساسىخمبابا.العنريتعلىالقضاءعلىورلتنتانصداتةعلاتةالىوكلكاهلأمى

خمباب!نحوالرحلةوصفنيوالسالسىوالخاهدسالرأبحالالواعوتستمرالعالمفبم

وهوتهاثكيل!و1هرفيتصفوالعاينمرسحوالد3والثاهنالسابحالالواعونبمعليهللتضاء

الحادياللرعالىناتيثمالخلودعنبالبحثكلكاهمنىتراوثمعليهكلكاهدئىحزن

اللوحونيكلكاصثىالىأوتوثابمنمتمحكاهاالطوفانوضهالطوفانلوحوهوعاثمر

العالمنبم!عيمفىانكيل!ركانوكيفالسنلبمالعالملإحوالىوصفعشرالثافي

شاهدتهالذيالسنلبمالعالملك!عنتاذا"لكلكاضقانكيدوتالىوكيف.السنلي

كانتلتد")1226التراب.نينجنسهوا!لتىكلكاهمفىفتأوه"وتفقحبتجلدسنست

لاستقاءزاخرأمنجمأا!الرافدينوادمم!بخضارةلدارسيبالنسبةكلكاهاثىفلحمة

واليد!همالفينيةالتيمكعتائدالتديمالعرإفىأحوالى!كقأساسيةوهتوهاتاجه

حياتهمهنمثيرة.9جوانبالاجتماعيةوأحوالهموالنؤزهاالحياةفيآوائهم

المقدمة.1!ا!ةلمكلكاممثىملحمة/سميدسامهتد.لمالاحمد(225)

-س-بتص03-28صلم"كلكاممنىملحمة/سعهدساهي/الاحمداثظص(1226

المتلصة.بر
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بالعىيعربئزهنفبموينماعتالنهافيبمنمكلهاكتبتالملحمةإن")227(العاطية

حو!رفيلهاكثيؤنصخجتنقد)(..مقالثافيالالف)التديمالبابلي

فيكاهلةلهانمنمرة!رووجدت.)1228البابليةالحضارةاز!طاراسوارفيالتديمالعراق

قبلىالممعابحالترنهنوهيالمن!هيرةاباندلحالىآشمور)الاشوريالملككتبخزانة

المربمولكنالملحمةبئبلوواحدةحالةعنتصدرلمنييدوفيماوألملحمةالميلاد

ناحيةهناليناجاعتواننهي)التهانييفمكهاوأخن!تاهصا!رهاهنجمعتأنها

الجمحالىلكونهااقربكانتانهاالاتصصيةوحدةهينةعلىالقصصبمالنن

")"22(هختلنةوحواثأعمالىتدعورحولواجزأءقطحعدةهنهو!لنةأنهاأي.الإدبي

د.طهالمرحوميقولىكما.السومريالتراثهنجاءقدحوادثهاأصولىفانلذلك

احمدد.ولكن")023،هصادرسوهريةالىترجحأنهاالحديثالبحثابانفقد":باتر

الىترجحالملحمةانالحديثالبحثابان":ويقولىالسوهرياصلهاينفبمسوسة

سرجونأسسهاالتبماحديةالسلالةسيطرةعهدفبمتتبلووبدأتئمهصا!رتذيمة

التديمالبابلبمالعهدنيكاهلةودهـنت.م.فى0237سنةحدودفيالمنمهيراحدي

الملحمةهفهانالنتادبينعليههتنتأاصبححتى.م.قىالثانيالالفهطلحا!ي)

ارتبطجلجاهمنىانولما.صرنأبابليأادبيأنتاجأتعدألاكديآنعمكاهلبدثع!ها

الوجماءزهنهناوالمقصودالقديمسورهاشيدالذيوهوالاولىالورجماءببملالةاسمه

أثاركانتولماالاحداثهممعحعلىظهرواقد.السوهررنيكونانقبزالتاريخقبلىها

هناتلمزهنالىترجحولميالممماهيةسوريةفيهثيلهاوحهتالىكأءويكنبدالورباء

سامبماصلىالىترجحكلكاهمشهلحمةانذلكهنالاستدلالىم!نالوجمماء!ور

وأد!بينجكريانتاجكلردفيولكلفالحقيتةعنابتعادالكلاعهذاأن0")231(ايضأ

والتأورللاتالتفمميراتضهبمقتضىالاخرينتقنحانالصعوبة!ههيماهئأصلالى

فبىهوجودةوتطعأافكارأهناكاننعلمفنحن.مكافية*دلةالىتتضالتي

23.صلمكلكاهمفىص!هة!!/.ر.اكاقر2271

24..صلمكلكامئىممحمةلمعهد./ابأض18!،آ

34.صلم.م.تلمط!!./2،بانر!لاا

35."/.متلم!ر./اب!023)

وا!تشناتالرراعهةالريهمن!اد،ضوءفيالرافدينادىحضارةأحمدد-لمسوسه(1238

.802صلمالتاريخيةدر"لصتارية81

-167-

http://kotob.has.it



أصول"عنالمعرفىنجةالحتائ!وهن؟الدمموهريالإدبنبىيتابلهاهاجدالملحمة؟

.ابتداعنبىا!برالنضلىللسوهررسنكانالهالرافدينواديونبمالحضاريالتراث10

!(التديمالبابلبمالعصرهنابتداة)الساهيونبعد!مهنجاءثمالاساسيةهتوهاته

في.قديمولكلهينمكلهفبمجديدثتابمعنهفتمخضالتراثهذاوتلسي!بجمعنتاهوا

تصةهنوصلنالكداذلكعلىيفماهدالسوهريةالطوفانوتصة،12321اصولها

هرةلأولى؟ثلأمبرهنفرهدينةفبماكتدثمفقدكانفقطبراحدرقيمالسوهريةالطونجان

ئتظالاخيرلالئهالامدةييل!لماؤكاملأالرتيمهذايصلولم.1491عامبولالاسل!ذ

دكان-اينعميبالملكتتعلم-ديديةادبيةسوهريةنصوصفياينماراتورتوتد

تتعلقالايفمارابئوهذه.(.35919.م-5391م!488ء!كمأ)

خلالىهنوألسوهررسنالساهيينبينالعلاتةالملحمةعكستوتد."ا233(بالطوناق

بلادتحكمكاثتالتبمالدمملطةهدكلوالذي.السوهري)،123جلجاه!قبينالعلاتة

الفطرةعلىعالنتالتبموالاقوامالبداوةرهزهكلالذيالساهبموانكيدوالرافدين

.(الزاهيةوالوانهاالناخرةاللبمىوأنواعالعطور)هظاهبرهول!التحضرتعرفلاحتى

هنالبلادلتخليصوحدةانكيل!وويشئلاهحيخدانكلكاهدشاستطاعكيفلناوليتا

توةسرهووهذا.الصحراءللتادهين.بنوو!حبهعنكلكاه!ئىعبروكيفالاينعرار

الاتوامهنهتجالممنغيرلمزيجتوحدأيحقتوااناستطاعواالذينالتدهاءالعراقيين

.القدهاءالعراقيونجسدهاالتبمالانسانيةوحدةحالاتأر3يمدكلالإبداعنكان

الطينية:الرقمقبمبالطومانمرتبطةلنمخصيةأهم

كلكاهمننهلحمةفبمأوتوثابمنعتم.شخصيةهبمبالطونجانترتبطلنمخصيةأهم

الطوفانحاثفياالسلإمعليه)ثحالئببمينمخصيةتتابلىالتبمالمنمخصيةوهبم

.02صيلمالطونجانلمعبدالواحدفاضلىد.لمعلي(1232

.21صلم.سىمعبدالواحدلمناضلىد./علبم(13023

الاصلالىطريهأو!حاولىكلكاه!ىبممومر!ةالتمنمكيكعالتهعلىسوسةالدكتوريحاولى12341

أسمبعدهنتردالسومرمنالملوكلاتباتكراهرالإستاذترجمةني":فيقولىالسامي

ارتباطاينلك!يدماوهدا.الاستنهامعلاهةمحبدو!أكانابؤهبارةجلجامض

كستط!لاولكده.21ص/الرافد!نواديحضاوةتا!في"بالصحارىجلجامدش

الالمبيةالكتابة)الصورا!ةالالواعليجامتكلكامعىاسمنكرتكتابهاقلملانالتصريح

ثصر.بمدةعصراواخرالىزهلهاوورجعشروباكنيجلتالتيابالصور
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ينمخصيةعقكائلكوتعبرانمموبزأ!ةالطونجانتصةلبمزروسد!راوتتابلىينمخصية

أنندمهمالاتل!مينانالجلب!بالن!كروهن"البابليةالطولانقصةلياتراظسهمى

الصينةورد!تحيثالممموهريةالطونانتصةني!زرسبولوناوتودابثمعتمبونطابقوا

النصوضأحدنبم!ة-طةأ"8!-،ىالبابليةللصيئةهرادفةهم-4!داله!السوهراكة

فيالطونانتصةفبمن!كر؟وردتدزروسدراانالمعرثوهن0123؟أالممعماراية

تقررلهأالصيفةبنفمىببروسيمىالبا؟لمبمالمو!مذكؤوتد)السو!اا"الدمممخة

هذاولكنسنة00064تدرباخياليةحكمهرحلةلهوخصص(!طالا!نلا)

لصنالاهذاوان.السوهرا"الملوكتانمةهنالرنهسيةالدسخةنبى!ن!كرلمالملك

ثلائةهنيطكؤنالاسمهذانان!.ز!سدراأسمهعلىهوبصلدهثحنالذيولكن

طال)بمعنى3دا4و(!م)بمعنىىوا(الحياة)بمعلىنتزسوهريةهتاطح

")1236.أطالىاو

وشيدآاخياتهطالتأوعمر؟طالىالذيالرجلىااسمههعدىانيعدبموهذا

وصفهحيتنقالمعلىهذانانالمنمخصيةهذهحولىالإسطوريةالارتباطاتعن

سنة*الف!هم)!لبث()237(السلامعيه01لحاللبيحياةلطوياالترأ

علمأ()1238.!شين

يتابلىالذيالتصةبطلاليالاينمارةوردتالبابليةالطوفانقصةوفبم

هناالبابليالاسمهذا"ويمكوكأولطة8أد9اتراخاسيمىباسمأوتوثاباثمتم

!!ةهو.زأد،كثر(!ا8)النعلىهنزاند،كثيربمعدى(كا!18هقطع!

هعلىيحملىاتراخاسيمىاسمانيعلبموهذا"ا923(نهم،أصنى،!حسبمعلى

فبموردوتدالحكمةهحالحمىهئرطاووالعاطئه)025(الاحسياسالكم!الرجلى

هن8المعليمةهنه!ذحيث93صلمالططانلمعبدالواصدلاضلىد.لمهليالطر12351

م"!م!م!ح!6!مم!؟ه"ط!صةلخ!.،.أ!

.35صدلم.صىمعبدالواصد/هادلىد./هليالطد2361)

علمدياحإن/السصياث!ر+عمرأالاثيماءأطولىل!ان"الثهنب!يالل!ينكر12371

992.ص2جلمال!ر%

14.(الملكبيلم2381

.38صلم.صىمهادلى.عبدالواخدلمدلمهلياثطر19231

26.صلمكلكامعىملحمة!د/د.(با!رلم2.!اا
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الحاكموقالى.الدئ!اكر:بالسريانيةهعناهالكربافيقالىنوح)إنالاسلاهيةالمصا!ر

الذي)1241"عبدالنناروأسمهنفسهعلىبكانهلكثرةنوحألنمغبمانماالمستد!رفينبم

:أنالمتارنةذهخلالىهنلدينايتحصل

.عمرهطالالذيالرجلى=(سوهرية/زيوسدرا)=(بابليةلمأوتونابائمتم)

المعنىوهذاالحكمةصاحبالح!ىالمفرط=البابليةاتراخاسميسوأن

لنماكرانه(السلامعليه)نوعحولىوصفهنالإسلاهيةالمصا!رذكرتهفايتابلى

الاحساس.هنيأقيالضمكروانعليهاقيمنمئزبالنعمةيحمىالذمم!يتابلىوالمنعاكر

وتدبالمسووبيةيتح!ممسونالذينيملككهاصناتوالألموافوعالبكاءوكذلكبالنعم

"اتنوعوعن(حليماواهأإبراهيمعنالصناتبهذهأنبيانهالكريمالترأنوصف

وتوله،يتوبونالذيليحزنكانهنعلمولمد)(!اهحمدوعن(نعكوراعبلآكان

التبمالترأنيةالحتيتةلنايعززهذاكل(عليهـحسراتنف!عكولإتنمب!تعالى

لنعخصيةكلهمواتراخاسيدمطوزيوسدراأوتونابمنمتمبأنالطينيةالرتمهذهحنظتها

هنالطينيةالرتمحنظتهفما.(السلامعليه)نوعالنبيلفمخصيةهبمواحدة

السلانم(عليه)نحالنببماسمهحكليأتطابقأيتطابقيكادالطونجانلبطلىأسماء

حولهاأضيفتدحتمأفأنهاالاسماءهذهلنمخصياتمحولىالخلافيضرناولاووصنه

المهموالادباءوال!نمعراءالكتابأخيلةعنتعبرالتيالاسطوةإطارضمنووضعت

الاساطير..وسطاخئفتالتيالحتيقةالىيتودنابخيطنمسكاناستطعناأننا

الاساطيوضمنالحدتهذاترديدفانالطوفانحدوثهبمفيهاهراءلاالتبمالحتيتة

طياتنيحدثواتعيأتاريخيآحدثأبالاصلىكانوانه"الطوفانهذاوتو3يوكد

الاجيالىعتولنيبليفأأئرأتركانهوتداهتهالتأثيرجساهةهنوكانالبعيدالماضي

هذاوان")212(الواتعيةتناصيلهولنموهتالمثمفويةبالرواياتفتناتلتهالمختلنة

الثاكالالفبداياتفيسوهريةاسعطورةالىتحولىحتىالتدمنيهوغلىالطونان

تبلىألف14نحوسنةحدثالعرافىبجنوبطوفانأخررحم!!ول!الميلادتبلى

ثارلةا3،2(واي!الجيولوجيةبالدراساتتهتمالتبمالمصادرتذكركما،الميلاد

892.ص2ج/القرأعليمنبمالأتقانلم1؟9تالدينجلالى/السدطبما241)

25-26.ص/كلكاه!سهلحمة/طهد.(باترلم1242

عنطونان،خرالتال!هذاينقلى/.23صلمكلكاصنىهلحمةلمسعيدساميلماحمد2431)

.101-901ص7591سنة3لأالعلدسوهرمجلةفيثوزلىورنركتبهادراسة
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تتحسظالذيالطونانالىتالميردلالةايتجدلاأدهوالحتية(الالثروبولجيا)

أ؟راكت!ئمانهجولووليهسترذكرهماوان(والتوراةالترأن)المتدسةالكتبعده

زهاهئخدهابلخ(..م00049حد!ب)العبيد!ورهناورنبمغرسنيةترسبات

ممالكةبقاياعلىيعثرنمولكنهالملكيةالمتبرةهنتريبعليهعثروتدقدهأ(؟؟)

الاراءاختلنتوتد،)214(أورهنالقررسهاريد!وهئلىالاخرىالمواتعفبمالدررهذاهن

ب!ذالاسد3هدكلكليأالرأيخال!ههننمنهم.الطوفانحولىووليهسترلطريةحولى

نبمالعبيدعصرنهايةهنالطونانطمىهنطبتةلماذا.تجدبح!البعضويثسا!

سوى.عدهاتبعدلاالتيالمجاورةاررلدوهدينةنبمالطبتةهانههدكلتجداورولاهدينة

عصرفبموتعتدالطونجانحولىوولبمنرضيةهالواناستبعدقد")025(؟فتطهيلآا5

لرأيانتصرولكنهاورخارجأخرىهدننبمالطونانهذالمدكلأثارجودلعدمالعبيد

نجرعصرنبمالطونانهذاعصرهالوانويضع.للطونجانجديدأتنسيرأواعطىجديد

")1246أل!رطوفانوجدتكيمفلأحيثني(.م.فى0092حوالبم)الثافيالسلالات

هلحمةنةكرهوعبدالواحدناضلىد.يذكركماذلكالىهالواندنحألذيوالسبب

عصركلكاهدثى.عنبيدليمىزهنفيحدثقدالطونجانانالىليدللطوفانكل!اه!ني

حدثالطونانانأساسعلىتانمكلهاوالتحليلاتالنرضياتهذهانصالملاحطةهح

علىتانمكلهالالوجنربانبسبباووالثراتدجلةفيالمياههناسعيبارتناعبنعلى

الروايةو)الطينيةالرتمصورهبمالتبمالدي!نيهبالتضيةالطونانرلطاستبعاد

الىالطونانحدوثهيرجعونالذينانالفريبوهن.الترإثيةوالروايةالتوراتيةا

فأنهمالحتيقةلهنهذكرهمهنالرغمعلىهولاءإن.التوراةروايةنجبمكماالاهطار

ثل!فيالىللوصولىتحليلهاالىويعمدونروايتهاويتابعونألاساطيرألىينيببون

عنؤالملإحظ":عبدالواحدناضلىد.يتولىحيثالطوئانحتيتةحولىعلمية

ارتناععنناتجأيكنلمانهايضأالتوراةوفيالممممماريةالنصوصفيالطوفان

!ثمث!ء**لا!ك!ا:ء!هج!م8ة5!،هطأ!،ول!مكلكة*!3لا!ه

ه!3!.ج.).

602صلمالريهلأمعاد،ضو4ليالراضيقاديحضار8ير!لماحمدد.لمسوسة(244)

.م!د!.الحضارات.باترطههنياخف!ا

.501صلمالطونانعبدالواحد/ناضلى!ه/علي(1245

.901ص/.سمعبدالواحدلمهاضللىلمعليانطرا1246

..-07101-
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إلعمقهياهوتدنقالفزرةالاهطارطولىبسببكانهابتدرالإنهار.ههاههناسيب

النيضانيكنلمالحتيتةوني()لاأيا!بمالملهعنهاهسوولاطنالتبمأبسو.

الطونانرجلسنينةأنبدل!البابليةالطوفانتصةكاتبحسابفبمحتىالنهري

لترشووالفراتلجلةنهريلتيارمعاكدسولاتجاهكم054هسافةتطعتأوتونابمن!تم

غيرهننأنهولهذا(شم0009)ارتناعهجبلتمةوعليالتطريفممإلني

السوهررنالكتاب!ؤنجهاالتبىالتناصيلان.الباحثونبعفقلاحطكماالمستبعد

الوتتنبىتعكمىانماالمبكزالسلالاتفجرعصرفبمحدثالطوفانعنوالبابليوبئ

!ئرحل!ثتأوا!ونانعنالبننعريةذاكرةنبمعل!هماالتلمنيبعيل!ةرواسبثنسه

كثيفولانجمادالادنىالمنمرقنيغزرةبأهطاريتميزالذيالبلايدمتوسونعصرفبم

أثار!جودالىذهبتالتيالتنسيراتكلإنالإنالواضحهنأصبح،)1247اورلانبم

الىلانتتارهابهاالاتتناعأوبهاالاعتتاديمكنولإدتيتةغيركلهاهاثلىلطونجان

نانهاالطينيةالرتمالىبالنسبةوكنلكوالتناتضالالتتاضهنسلاهتهاوعدمالانلة

القدمفيهوغلىزهنفبىهائلطوفانحهـبئتحيدوهبمفتطواحد!ةحالة.نيتخدهئا

وتدهعلوماتهاعلىالإسطوريالطابعلفلبةالرتم!هبواسطةتحد؟لهالىسب!لا

بلاءأهرنمثلآالكتابةعصرالجدل!دةنجيالبيئةتأثيربمجبالرقمهنه!عيفتكتبت

بناؤهاوليكن-.كبيرةسنينةأبن":يلبمماعلىكانالبابليةالروايةنبمالدمننيلة

جنوبفبمبفزارةينموومارألىكانالتصبانوالمعر!ف")8.2(سميبالقصبكليأ

!بغللطونجانمضخمانعكاسعنتعبرالطينيةالرتماننتلر؟انثرا!دالذيالغطر

والبابليةصراذشالسوبرا"الطونانتصصوتتشابهادببميضعريبأسلب

كانوك!فالطوفانوصفعرلىكلكاسفيهلحمةفيعئمرالحإدممماوالرتيماتراخاسيمى

كلكامدثرهلحمةهنقطعةأ!هناهوثكتب.الدهاوتميزإخيه!رولىالاخيستطبحلاههوفي

الطونان.لحطاتتض

السماءعنا!الىأددالالههنالرعبحصلىولما

الاثاء!تحطمهدالماالواسعةالارضوقحطمت

ظلمةالين!كلاستحالى

كاهلأ.يوبألبالجلوبرح!طلت

.111صلمالططانهبدإلواحدلمفادلى!ىلمعليا1247

75.صلمالططانعبدإلواحدلملاضلىلىلم،علي812!ا
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جبالى()غ!حتىتهبوهبىسرجمتهاوتزايت

ضرجماحربهدكلبالناسوفدكت

أخاهي!ىانالاخيستطحنلم

السماءهنالناستمييزبالمستطاعيكنولم

الطوفانلهولىن!كرواا+لهة.الطحتى

أنوالالهسماءالي!ملواحتيخلفالىيتراجعوننأخذوا

الجدارا"124.بساذاةتربضكلابوكأثهما+لهةوأسدكان

هذاهنتطعةا!اهثدبمثملياليوسمبعأيامسبعهالمنوالىهذاعلىالحالواستمر

لكلكاهمق:إوتونابمنعتمالكلامعنتعبروهبم.الطونجانبعدانحالىتصفاالرتيم

جهيعلىالنورنسقط(الصنينةني)ثاننةفتحت"ثم

باكيآجيلستفسجت

جهبمعليتجريوالدهو3

الواسحالبحرسواحلىاليأتطلحأختثم

سى(مضاعفأهيلأعاثعرأثنبممسأنةهنالأرضنباثت

ومضت(كفأ*أنيسير6سمهجبلىعلىالسنينةاستترتاثهلناءلالكونبم

تولىحدعلى.تتحرفييدثهاولابالسنيلةهمسكثيممعيرجبلىأيامستة

هـلجآبفالإخير"ا002(هممعتتربابلغتتدالمممنينةإنأخرولتعبير.أوتونابدتم

يأنصيربالصادنيسصترامحة!لىباترطهد.المرحيمعبدالواحدفاضلىاللكتور

الاثمتتأفىهذاهم!لصعويةمحتملىغيرأعتتادظنبمهذا:ولتولى.(الخلاصجبلى)

للكتابةبالنسبةالمنكلنبمكفأ*غيرلمع!ة*النعلىلإن.ا!د!يةنبماللفوي

زرسدراسفينةبأنين!كرالذيالبابليالمورنمبدرروشيدمىاةروا.هـلندكل(المدم!ماراة

ني!س!!لأكلحم!جبالىعلىاستترتتد)الممنوهريةالقصةنبمالطونانرجلى

جبلىيعنبم.بطروبنميسيفكرهالذيىرديينبانباترطهين!كرلي.حيننبى،)؟02(أرهينيا

النصعنالحديثعندالجبلىهذاحولىلكلمناوأنسبقوتد.الكردايالكو!!لمت

87.صلمالطظنعبدالواحدلمفاضلد./علي(1924

.49صلمالطدفانعبدالواحدلمفاضلد.لمعليا1025

.49صلمس.لممناضلى!ي/عليا1251
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11وهعالتخريجاتوهنه.القرأننيالجوديجبللنظه

شخصية.نطرجهاتتمم!نأنهاا

الطوبانثصةلرروجمطاللا!يطمنبملرثمصور؟

ومحلوأجلجاملأم!ملحمةمنعدئ!رالحاد!ياللوء!طو

البر!افيالمتحك.هي

91ص/وأثارهالعراقأحضاوةلم.يي!لإيىلمبوستنث
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الطوبانرتيمكمثلىيكمكلى

الإيطالبمالمتحكمبممحالوف..مقالسابحالقرنهجمدون

ا!ركاءلعصرهتدسمآندوتأ!مثلىلطتمصورة

والاحتامالالنفيالطوثانالترالىيدثمد!رهاوهوبرلينمتح!

-175-
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تيعبذيلمنظرلدتمصود؟

!الم!دسالزورقا!أهلهجودالعراثيالمتحكصلو!هبم

-176-
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الإولا!حث

تاويخية()هتابعةوالملامحالعصر

وانماثابتهنهمهناكاكنولمالكر3الترإنفيتتوتفلمرخم!الم!حركةان

أتباعهموتادواالأئبياءأحذثهاالتئووالئيالعملياتالالعماسية.السمةهبما!جه

الحركةانيرينهو"هتدهتهنبىخلدونابنابياإشا!الكضهههـضه.الط

وهدههجتمعكلغدهيتفحديوجدولكنتتفلاوالإنمصانيةأبدأتنتطعل!التاريخية

النكرةللكالياحدخلطونابنيسبقولم.جد!دالمس!جتمعالى!مممتالفأن!حب

ذلكيدثمبهشيئأيترراوعهدهحتيأحد!تصور.لمللمجتمحألص!يلابدممبعنالعاهة

استطاغالذيهوالخارقذكا!هوان.الئلائةألاطوار!لو)لسمطالذممطالتاثون

القرأنئخضعاثهوسلرىالتالنيهن!رنجته!جيدالذيالتسمهنالإستفاور

()؟!للطرااته

التارحغلنهموافكارأهدرشهروئمسىان.الإسلاهيةوشقافتهخلدعونابناسعتطاع

هتدهتهنبموضعهاالتيأنكارهيطبقلمالمثعديدالاسفهعولكلههتلمتهفبىأوب!عكها.

التارع!!ونالذيالوحيدال!مدرهوألكريمالترأبتيولذلككتبهركاالذيالم!على

وهذهالمورنجونمدها!نتفخلمالمدهجيةهذهويتيتهتداهيةودتةمدهجتيبمجب

8.!اصلمالابتماعهة!دلمعنتهخللونايق/طهلمصضا؟ا

.ت917-.
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نالهتبينستالترأنهراجحلانالترأنيراجعألط!المدمملمالموغتشحالحقيقة

هصا!رشممادلهيوممدالذيوهوالإهداناهبموالاهدافكذلكالوسائلىهبمالوسانلى

ر5الم!هنعام*نابضعةتتجاهلىالتيالتديمرحغبالد3يسمىهاوهراجع

الرسلىتارحمغذلكنيبماالاسلاهبمالتارح!وشوهتزرلنتوالتبمالاسلامبم

الأنبياءتارحم!هوالانممنانيةتارح!انلنالدينالذيالقرإنخلالىوهن،)12والأنبياء

أدممنجميعآالأنبياءبهجاءالذيالاسلامدينل!رحم!وهوالموحدةالملةل!رخم!وهو

لإرادةخاضعةونواهيمىسننتحكمهالتارحمغهذاوان.علدطمالةصلواتهحمدالى

نبدانلهيؤسفهماوأنالارضعلىالةتدرلتحقي!الانمممانهعهايتفاعلىالة

تستندولاأصيلةغيرالحقيتةفيافييعلنبلىالحقيقةهذهيتجاهلىال!رنجينبعض

التديمالعالملمدئيةيتدهوالمإلنفوليائ!المعروفةالاه!ر"وهن:علمبمدليلىالي

يتضالذيالنديمالعهداولهماأضأبنهناعلمالحديثةالاذلةأطهرتينميئينسموى

عكسالذيالإهروهصروالكنعاثيينإلقلهيمالعرافىأداب"منهستمدبهجاءهااكئران

المعتتدوالئاثبىالةتبلىبنهممئيرةتجنبا..اجكاثهطتارح!ئلسنةهرةلاولىرلما

وكدعالطوهصرالعرافىأديانمعتتطتنيطهزجإيوبعنالإننعرفالذياللطوبىي

مبمنتنقاننا0"ا13،يخبالم!هسيرت!نيالادفين.فنانمهاذهبهتأثرتبماتلالروتد

وأخبارهضللةروايات"هيويماهتدسأكتانجاليدمعتالتنفياةكوننيسعيدساهيد.

التيالتوراةليممبتالتوراةهفه"ةوانا"آهريخبمالم!والسددالدل!ينقصهاأس!رية

تطورتدالمطولييالمعتتدمضمئهاالدينانئعتتدلاولكنلافيا.ا..هوبممىعلىئزبت

وهصد!رالألبياءدررهحيتعاوضالبنهبمهذالان،وتأثيراتتطوراتنقيج!جاءاو

الاولى:الحتيقة.الأدبياء8سيرةعرضخلالىهنحتيتتينالترإنأثبتوتدالديق

الدطولي!هبمالثاليةوالحتيتة.،161قبلهلماالدينهذاوتصدي!الةدين!ل!ة"

ال!در!دةعرضىالكريمالترإنلأن.للالبيا!الاسلامبىر5الد3وترويرالتلابنبم

نيتصححانجباخطاءمحمدلم!داءد.محيعبدالهاجمالد.لممسعيمحمد112

404.صالم!!لم

.3صال!د!./ركادلصطض5لمسعهصعاميد.الاحمد/113

3.ص/ال!مثلمعطضم!!/سع!ساهيد.الاحمدلما!اا

ليتععحانجباضطاءمحمدلمولءد.هحةعبدالهابمالد.لمهصعيهحمد1ه1

604.صلم!الم!

!ا..9لمسى.ملمهصعىمحمد.ء161
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يمثلىكانوالمنهجوتماليسبحالهالةهوالرسالإتلكلوالمصدر.المدهبموحدة

تعاليقولهفيأ!ريمالترأأثبتهاالحقيتةوض!ه،المرسلىاللببمعصرفيالإسلام

وستوبداميدداسماعيلبراهمعلىفزلوماعليناأنزلىوماثدنهأمناللأ

ونحندهنهمأ!ديننفردلارب!منوالنبمونوجممىصسىاوتيوماو*معب!

محمدالدببمببعئةفتطلددألاالإسلاهيةالاهةل!رح!انيعدبىوهذا.ة(71صن

مسلمأ(السلابمعليه)ألمخلقزهنالىيرجحلالماوسلمعلطالةصلى

للاصلاعدفعتههبثمريةأهدانأأوأنفسهميمدالويكوثوالمالاثبياهوان.1815هحدآ

فيقبلىولكلهوزعيمآوهصلحآهلتذآالترأهنينمفي(السلامعلط)موشييكنيلم

التديمالتارح!نبمكتبواالذينان.اسرال!بلبمالىالةبعئهرسولألبيأنمبمء.كان

نكرةعلدطمسيطربئتدكلهمثم!لمانهعطمهموالأنبياءالاديانلملاتدئمةوتصدوا

هنوهذهالبمنعرحياةنبمالجوالبباتبمت!ربئوتطوركماالبئعراخترعهقدالدينإ

هناككانالإخرالجانبوعليالموونجونهلاءذيهاوتحالتيالاخطاءأعطم

الطوع!.التديم-فكوت-،علدم-00يرنطرقهم.بداءنيالتووي!0علىأعتمدواهلانجو

هلاءوزعموهلحرفهمنعوشالمصلكللانوالأديانالأثبدياءعنهضطربةهدثموهةصو!ة

اليودكئ!بالنهماعلىتصاسربمنجبمواعشرالطودأكاثوأون!يتهابراهيم!"

يسمىوها.والطمود3التدبالعهداسميهاذلكنبمو!لخلىبالتوراةوأسمو؟قديمأ

لدلوررالتالحضار6وتصةةالمستيفمرتوالفطالتبم(الاسلاهيةالمعارفدالرةأب

بصرحضارةرادلعبدالحميدالخالدوالعمرفى،لموشكاقيالساهيةوالحضارات

"لماحتآالموسكوهن،وغ!ها"19(الميسرةالعربهةوالموسوعة،القد!يموالشرق

ل!د!أو)القديمفلسطونل!تصكتبواالذين!:الاحمدسعيدساهبمد.يتولى

اةبأ!مكنلاالذنالتد3المهدعلىكلهأاعتمادأاعتملراثد(عاهةبصورةالألبياء

عندهاكن!لكلحنوولست"ل!ريغيةكحقاث!بهجاءهاهعطمأخذالأحوالمناحالى

التديمالعهدروايةعلىاعتمادهالملانجينهنالفراروهذاعلياميمونالنونانلجد

للاديانالضخمالتراثجعلواعئساكث!أالخ!عنابتمدواثدهلاءلأنبهاوتلالروا

.84%همرا"س!1718

.993صلم.صىملممصمىمحمد118

كلتصححانجباخطاء.هحمدلم!داءد.محةهبدالهابمالد.مصعيدلممحمد191
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الماديةلمفهيميخضحالإثساليالجوب.حالاتهقطبيعيةاحالةعنعبارةوالأثبياء

ا!تجابةصتعئر!يةكحانجهالإديانطهوراليأتالتبىالضببعد"والاصعباب

عبالهلكن:."ولمسعيدسعاهبمد.يينكرإذتعتريهالتيالضعفلحالاتالافصان

الاينمجارالنيديترونقدصنتدالتاليمالادشالاثمرقعلىالفريببالاهرالايتمجار

جودوووتبط.عضشروبئهدكلبأرلابهموالنخلىوالياسكالصدوبرهنهابمضأوترنوا

يحودتمم!وظل!كمذابحاستخدمتالتياالمازصها)المقد!سةبالصخورفلكالربة

المعتتدارتباطثرىوكللكجوزاياالملكاصلاحاىحتىالاواثلىللعبرال!ينالرب

الماياتحن!يرهنالربخمعلىللحيوالاىتقفيدمهنمنبمواضحأبالططميةالعبري

*وردلدفيهدكلحيوالاتاليتنتسبالعبريةألتباللىبطوبعضأنثجدوتدالعدر

الل!بعائميرةأي(!انةاه+)والتولإتيينعمفعد!ترايا!ا!)

وهعتقداتلدطمبتاياهنهلكونوربماالكلبعش!ةايا!ان!لص!اوالفبيين

الكث!ون!قرثههوسىنملذيهونقولكن":يتولهوصعيوعن،)01(صمابتةططمية

وثإث!أيةحاليآلليكاليمىألههيههمهختيتةهلإك؟الىيالديقبطسيمي

هذاان"ا"؟(ل!رحيةشخصيةلهترسمأنيمكنلههعاصؤهوشىعقل!هـلخية

ولكداواحدهنكراوواحدهو!معلىيتتصرلمالم!هـلخيةالمعلوهاتتحليلىئبمالمدهج

نبمثجدن!ئئاؤتأهـمخهاالاد!انهتارلةنبمكتبواالن!ينكلعلهيتخلفلمعامأبجده

غرينزلردبرت(العبريةالاسعاطيرابلكد3بعةهد3هوالذيالمنعيكعليبكد3

اسمتح!ولائمرهبالكد3هذاعلىبالتعقيبالدثعيكعلغنتام.بال!يللرناليلى

يكونانيضلحثموذنجالكم!بوهذا(والتوراةالشصةالمعتتداىبيقالإصماطير)

ل!مبالاساط!والنا.ءالعتائدعناننعئرةالحواثوولطبالتحليلاتباثمحوبة!و!؟

الإلصانبينالتناعلىهنحالإىالي.المعتتداتأسعاصىوعزاواناثبياءبالهللايمان

.غرينزكلامفبملترأ:(الكم!بهذانبمجاءلماالموفيجوهذا.الكوليةوالطواهر

عندمحبرلةهكروبةالنريان"و"لالتا:إلعبرايةالاساط!)هالنأويال!تي

71:91!اوالمزامير.)(4؟:128ألررسمنروفيسواءحدعلىالعدرالض

الطرورهعتصلف114:141التئليةسنرفيلكلهاالربعطفميفمعلجدها

عقابأالسواداليلوثهاصعتحال،حامآوليميالنرابأنالمحئملىوهناللجصة

.3صلمالتد3!لصطسل!ه!لمصم!ساهيد.الاحمد/.؟01ا

.7؟صلمصى.ملمسعىصاحماد./الاحدا؟11
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ن!النرابانعلى":نيقولىكتابهنيالنصهذاعلىالثموكعبمويعتب")2؟(له

بعدالمتدمىالملكروعيسكنكاناثهص!عمنبونيأطائرآاليوثانيةالاساطيرنبم

وكنلك.الساهيةالتابانلىبعضعندطوطمأكانتالحمانةاقولابد5بهالتضحية

تبيلةغرارعلىوذلكحماهةبنيالعرييئ.القبيلةأسبمهنأسمتنتافيذلكويمكنالنراب

الحيواناتهن!هانيعبمهماوغيربا!ضاعةمكتابوئوروأوشوضنبيانوكلباممد

جيالهولنديللمورخ!رانممهونبمبأسمهاتسضظالخبمللتبأئلى"!بأكان!رلما

بنللبمالعربد؟ونقلهإ*الى.الصب!الاهفئةعيأ.-للمجاقمخمه!كل!).ئلكن

تممممتولهماالظبيوهلكفاالكعبةألأئقدكانتان.الحماهةأأيأتيهاجوزبم!جاء

نبمالنرببىالعتلىطلتالتيالتحلدييةالصرشز-هنه")3؟(ظببىولنوخمامبنو

نيهاأوغلالذيوفرويد،دارونروادهاوهنيسعزبةالتنؤيركمانحصرأوالنهضةعصر

الإخلاتبىالإجتماعبم.ؤالسلوكالةجمةنجعلى..صةجنسيأتفممميرةونمممر.التارز

وتعودالنفمىداخلىنيلكمن(خنممديةعدنوانينةهضاهيناضخنالباثمريللمجتمع

تلتلقد":الدينأصلىعنيتحيعندهإ؟يص!ح.بذلك.لاح!وتتنيفاعليتهاالى

الطوطم)كتاببمنبما129.عامنننالزهنمنترن!ريححوالبىهنذالاطروجة!ه

صفيرةعمنمانرشبم+علىيحيونالاندممان"بئؤكانالبدائيةالازهنةفني.(بووالد3

بدتة.الزعمذلكتحديدمستطأ!نافيوليمىوتوةبأسفوذكرهنهاعائميرةكليحكم

ويمضي")4؟(المكفيفهنثهىتي5نيهاندممردهالتيبالطريقة،التأ!!هذاللدو

الإب!ورنيهكان.وكيفالبدائيالمجتمحلكوينكيفيةطبيعةوصنانينرويد

التنظيمهقجديل!ههرحلةالحالةهذهأعتبتوكيفلهحدوبل!الذمم!وسملطانه

صفيرة.بعكويىخماعات-*الابيطردهمالذينالكباوالاولادنيهيضمالاجتماعبم

هولاءيد!رفيثموهنالابيخلفهنعلىصراعيحدثثمالاببقتلخلالهايقومون

عقدهننو3والىالتناهمهننو3الىالتنكيرهذانيقودهمالصراعهذاخطورة

الفرانزنكرانعلىيقمالاجتماعبمالتنطيمهنالاولىالدئكلذلكعنو"ئخماجتباعبى

ذلكدننجمالتولى!بدةأصص!عنوالاعلان.هتباللةبالتزاهاتالتبولىوعلى

أنأووالدهم!نيحم!أن-فيالحلمعقاهريءكلتخلىصوتدؤالتيمالا!ابتداء

-صأ،-8حي!!س!!ح!،عى،هد!،3؟1
.؟6صىال!ال!!!هم!!سعد!"عيعتهلم8311
ص!3؟8.متحيداهمعىصعيبمطد/!وو*/(141
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الخارجبمالزواجتانولطويف!ن.المحارمحبتنظيمجرىوهكذا،اختهأوامهيمملك

تامولن!لكالنساهالىالابهوبئعندألمطلقةالسلطةهنبهباسلاتمعوأنمعص

،توةهنعمحيوانعلىالاختيارووتعراسخةثابد"الابن!ريولبنت.الاهوهةنطام

العلاتاتحافطتوتد.الازهانسالفنيالجانبههابالاوجحعلىالإخرهوكان

الططمنكانالاببهاحبمالتبمالعواطفازدراجيةعلىالططميهح،الحيوان

نيجتمع.الابلاتاهالذيلذاكصنعابهأهصيرأيلاتيكانولكنهللعمنميرةحاهيةرحآ

تعب!حدعلىالططميةالولييمة)ويدونهالموتحكمنيهورسنننرنالسنعيرةأبناء

ههةه!نعة!طول()أثسلةباتجاهوتتلتالططميةتطوبئلتد.(رولرتسون!

أصلهاعلينايخنىل!إنسانية"أمةالحيوانهحلىحلتفتدالمعبود.الكانن

علىالإتلىفيأوالحيوافيشكلهعلىالالهحانظالططميا

بونوالصراعالدينتطووعنفرضياتنسجنبى.نرويدهـشمي"ا.11حيوانرأس

الواحدالابدطامالىالمجتبحيعودوكيفالابوةثطاموعوبةالاهوهبمالمجتمع

بالنغراتهليئةالم!ويخيةاللمحةضهبأنالتسليمهنهلدحةلابانه"يقررولكنه

نبمطراقتناينعتأنأخدأيسعلان!لكوهعناخيةهن!ثرنيوالائعكوكالريبتحنها

الإستهانةعظماستهاناذاالاالخيالفبمتدثمطبأنهاوتصو؟البدافيالد3رحم!فهم

نرويدأغريلتد")6!االاتداععلئولتوتهااليهاتستددالتبمالمادةبننى

ماوهوصورتهافيوحوادثوقانحفبمتدثمابهجوليالافتراضاتضهنيبالإسترسالى

التاثمابه:هذاعنيحدثناونراهوالواتحالفرضيةبينالاصلىبتمنمابهانطباعأيعطي

هو!لفهن!ثرأبدىفقد.حرفيةشبلهاهطابقةوتائعجدتالوتائعبعضإن"

ويه-المسيحمينلدعىالمتدعىالتربانتناولىطتمىبينالتانمالتمئمابههن!مشته

همالالة.دلالةلهاالتيالططميةالوليمة-!بينود!مهالههجسدرهزيأالمؤهنيتمدكل

العصربقاياهنلهحصرلاعددعلىالدثمعبيةوالحكاياتالخرافاتتمنمتملىكنيلك

التبمالطواهرهانهحائمدخلالىهنفرويدأرادلقد."ا7؟اوهخلناتهالمنسيالبدافي

والروعبالد!ينالإيمانهبدأيلذ!أن.والصناعةالحذاتةهنيخلورلط.لاعنتعبر

الإستجابةلمنهي!خاضةالتصونجاتهذهبجعلىالخلقهنوالحكمة

.116صالتحيد/.همسس!جموبدلمنرو!د/ا5؟1

117.صالتحمد/ممعىسمجمطدلملرفى.*لم)116

7؟\.صالتحيد/هعىسيبميددلمفروا*لم)117
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عنالدينيعبرالذيالاجتماعيلمنماطهاخلالىهنالاثساثيةالحياةلتطورالطبيعية

الىالططمهننرويدصاغهالذيالب!رداهبمبمجبالتطوران.اجهه.أرتى

ئمالابومم!المجتمع!لىوالعوورالاثتلابثمالاهوهبىالمجتمحثمالابويالبيتمح

وتهديموتضليلىخداععنيعبرالبرناهبمهذا!التوحيد"الواحدالربئمالواحدالاب

واضعيهنواحدلكلان:ويقولىوالطوطميةالمممميحيةبينل!بطوهوالاديان

جاءا!يللدينالربافيالاساسليدمائه0"ا118المئضلىحيوالهالارلعةالإئاجيلى

هصريأفوسمىيجعلىعلدماكنلك)9؟(الدطولييةوينسف(السلامعليه)عيسيبه

هنوهجاهيعاسرائيلىبليولتاياأحنناتونأتباعالمحد!وناليهانضموزعيمأ

الىومعلوافإذاالال!ديانتهديمل!يد!ونالدطوليان.التفييرعمليةوقادالمستضعفين

تد.يكللونن!ثهمالدطو!يةتهدينمخلالهنحتىالعالمنفوسفيالعتيدةهانهزر

ودذلكالحقيقةعن(الاهميين)الدطولييغيرالعالمعزلىنبموهدفهمغايتهمحتتوا

العالم.علىوهيملتهمننوذهمبسطهنيتمكنون

تجعلىالناسلعتولىالاوهاموصناعةساحتهاغيراساحإتالىالتضيةنم!إن

العم!جمودالىوتؤديهضللأعملأعلماؤهوتبناهاالفربساتالتيالاسعاليبهنه

بالمالييةالايمانالىالنظرةهذهوتؤديالانسايخةتطلعاتبهاوتندكمىالحمىوتبلد

ينمممرأنيحاولثمخرانةالةانايفترضعند!مافرويدوانهحتوهةبنتانجوالتسليم

إلمناتضةاوالنؤيل!للحججن!كرايل!رليلاوهوالخرانةبهنهالناسىايمانسبب

ء!)(الإنسانأصلى)كتابهفنبى.لفذاهمنمابهأنهجآدارونويدهجال!هلوجود

علىيتصرحديئهبلىجو!-اوالةهسألةيناتمنىلانراه(،45!صك!"مةول

المعتقداتهن!همورنيهايمكقالتبمالطريتةبالغيبيرجمثمولا!لودبالةالايمان

إذاوهنطتيةطبيعيةاجراءاتوهنه(العهدهتتادهةاثتافةنتيجةبوصنها

أساسعلىالسلوكتنسيرإن")0120المادةحتيتةنيالاحتيتةلاأنان!قضدا

911.صالتحيد/هوسىسيجموثد/فرويدلم)0118

الالههكاثةاثحطتالابنلياثةالمسيحمةثفتالابلماثةالمطيهكالتلقد:يقولىاذ1911

.122صالتحمدلمهيمسالطر،الثاليةالمرتبةالىالابالالهالتدهم

كمالىد.ترجمةالجدهدهدطو:فيالعلمستالسى/بجدجج.رولر/أضى1012

.135صالجديدلملمالخلا!لي
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لأن!فلانماتندمعيرأ)21(ليمىاللاشمعورفبمالمتراكمةللخبرةاسترجاععملية

كمى()يدنكرالصددهذا..وفبمماديغرشيءالمننعوروهذابالمنمعوريرتبطالسلوك

والارادةبالتنكيراثنيالثاتجهبالتجربةتعلمت":فيتولىالتفكيرعنالجديل!ةالنطؤ

علميأتندمعيرأأنسرأنوسعيفبموليدسذلكيئمنتاذابأفعالبماتحكمانأستطع

عليملكوهصداتأياقيالعجزهذاطكن.الفعلىالىيؤبىيأالتنكيريستطمعكيف

الىالتفكيرييزليحين.للقايةبداشبالراهنوضعهافيوالنممعيولجياالفل!ياء

يغيرتنكيريأنانتراضالىالاعصابفبمهتخصصكعالمهضطرأأجدنيالفعل

فيتوجمرالتيالعصبيالنشاطاثماطتماهأنهمبمعلىتستعصبمبطريتة

نيساند!ةكانتالتيالانكارنتفىتدالحد!ثإلعلماننجدوهكذا"ا122!ماغبم

كلف!للجودوالحكمةالغائيةان.ثلاثةأوالزهانهنولترنينالماضبمالتون

وراءوهاوالسحروالراصوالاحلاموالاخلاقوالن!وقوالاحساسوالجمالىعلاهر؟

تناعاتهنالعتلىينرضهوهاوالدين(الدكدهاثيابعدعنوالاحساس)23(الطبيعة

الىيد!فعهذاكلالمخطنةالحياةانواعبينالؤجيةالعلاتةجودهيهنطتية

وعظمته.الخالقبقد،ةالايمان

الاستمفعهادالتأهـخيةالواتعةعرضنبمالترأهنهجيةعنالكلاماضطزنالتد

المنيدهنانهرأيناوتدالتأريخبمالحدثهتابعةنيأخريهداهجل!بعواالنينبأراء

دارستبلىهنو!راستهالترأأهميةلتحيدالمذاهبضهعلىالضؤنسلطان

النصوصعلىكليأيعتمدالتأرحم!ينسرمنهجولناءالمعرنةلكاهلىأجلىهنالطر5

الترإفيالنصمعهباينمرةالتعاهلىن!جمدانولابد،الصحيحةوالإحا!يثالترإنية

هفاهيمهنبالنصوضتعلقهاونبذوالدث!رعيةاللغويةالنصيصفهمق!إعدضمق

الذيالعصربصبنةاصطبغتوثتافاتالاسرانيلياتعلىأساسأبنيتوتصورات

هجالاتنبمحصلىالذيالتطورانالمعليموهن،الترإن!النصهنالنهمنلكأنرز

أراءفيه!ونجتالذيالنهمعنيختلفجديدأنهمأالنصلتارىءأل!عوالتتافةالعليم

اسص.لهذاهكرسكلهالكم!بلمبط!طبمتهالفكر/ث!يد.جعفرلمالطر(؟2ا

93.صالجد*مدطو:كلالعلم/!مؤلما!هى221)

البدر!ملكهاالتي.الكاملةالتو8كللراسةالخنهةروا.الالسانكالقلمطصنالطر1231

الالمعاثد"8الح!اعطة!الكم!ب.خضبةساهيترجمةلما!اضردراءماالىللمعولى

المالهة.لبزطلكبهاالا!انالرتا!الى
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ناأيضأنقررانلابدالتأرح!لنهمالترأفيأل!صندكتىوثحن.التدامىالمنسرين

ولكقوالاثجيلىالتوراةالمتلسمةالكتبسيماولاالاخرىالمصا!ريلفيلاالاسلام

الضوءلتسليطالمصا!ربهذهنسشينانونحاولى،وتمحيصبحن!رهعهايتعاهلى

!هورلننلىا!ريمالترأنيعرضهالذيالتأريخبمالحثلاحمبمىالتيالمداخلاتعلى

هعهتعارضةغيرالمصادرهذهتممينهاالتيالسلوهاتضهلكونانعلىالمداخلات

التوواةبانثسلمل!ن!نناولذلك.والعلمالعم!معهتتامةوغيرالترأفيالهلفجير

القرأنانهنهاهعلوهاتهاوللتت!رينهاالسابتةبالحضاراتكليأوتأئربئأخنتتد

ضمنأالكريمالترأناعتربئوتدالنبيونبهايحكموينورهدىفيهاالتوراةانكدال!ريم

مدكلوالإنجيلىالتوراةغيرصحنآالكريمالترأندفروقدسعبتتهالتيالمتدسةبألكتب

عليه)إبراهيمعهدهنذ،وموشاايراهم!صحفيلاولى!حف.!لفيطاانأ

صحنأالةوأنرلىبةوالكد3الحضارةهظاهرالارضسطحعلىطهربئإذاالسلام

شكلتك(زثولاثاودثيناو)(بقوة!ذييعيى!ا!اتبادتولهوكنلك

الأنبياءخلالىهنالسماءهحعلاتاتهافبمللانساثيةالإساسوالصحفالكتبهنه

شهتلرينأثناءحصلىتدتنا!لأبأنثترنحنوكنلك.الكتبشهعلدطمأنا.لتالندون

همكنةالكتبهذهلتدعوينالمعاصمرةبالحضاراتالتأثراحتماليةجعلىهماالكتب

وابلفهاالذي(!)هحمدالنببموفاةبعدحصلىتدالكتبهذهتدرشانوبخاصة

لأهواءتخضعالتدوينعمليةجعلىالذيالاهرالسنينبملاتالارضعنغيابهبعد

عندهايعنبملاهذاولكن.الكتبهنهتدرينعمليةلإزهت.خاصةطريفينعخصية

يجدهااني!نتاهـلخيةحا!ثةأيأووأيوبأدمعناونوءطونانعقالتوراةتتحدث

أوالكنعانيينأوالبابلدورهنالمعلوماتهنهأخنتتدالتوراةان،الطينيةالرتمنبم

بونالمعلوهاتتطابقلناياجمداذأخراتجاههنالتضعيةالىندطرونحن.النراعنة

حتيتيأاصلأالحا!ئةلهذهبأنالترأنيةالروايةمعالتوراتيةوالروايةالطد!نيةالرتم

التبمالتناصيلىوتتركالحدثجوهريمكلحتيتبمبتارحم!التسمكللباحثيتيح

هفهتدرينعصرالبمنعرنبمعتولىافرزتهاوالتبموالتوراتيهالطينيةالرتمروايةلكبمممت

الترأنيةالروايةونتابحالتناصيلىشهلنأخذالترأفيالنصالىونلجأالنصيص

النعالىالموتحنبىالتاهـلخيوضعولفلك.البشرهنسبتناهنتجربةهلهاونسدكهم

النرضمياتالياللجوءدرنهنوهستتبلهالانسانحاضبرلخدمةوالايجاببم

والنظرياتالطبيعيةبالعليموتيإسطالتأرحم!اعاد،امحانعنتتحثالتيوالنطريات
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وأراء)24(أراءوللكولينالتأريخيةالواتعةلكراراستحالةتوكدالتيلهاالمعارضة

هنهونثبتلدراءالسابقاستعراضناخلالىهنالترأنهنهجيةن!دأنولابد

اي!تية:النتاطضمنالمنهجية

الذيبالخالقوجوبرارتباطالكريمالترأنيعرضهاتارلجيةواشةكلارتباط-1

من،ب!ي*أنفسميرولا*رض!يهصععةمنأع!ابماأأجدها

تفر!واولا!حمطعلي!ماسعوالاميي!يعر.لنهع!للكاننبرأهاانلعل

!غور،)125.مفع!.كليح!لاوالة*يما

قدثفعل!كلأناهنبىبالموجدوا!ودبالئخدبثا!دثرلطإن

حتيتتهن!نالانسانل!ايشر؟الذيالنعلىحتىالةارادةهعهتوافتأجاء

تعنيلاالعقيدةوضه(لصالقهومن!تاث!!يتوما!ابالتههرتبطة

نبمتلتأيوبدالائمعورهذاوجودولكنالخاصةلاراليتهحريتهالانسانسلب

واستجماعالسببهباشرةنحويدنعهالق!وهذاالحدثتبلىالاثسانننمى

وصنهفبمالدوريعبدالعزسالدكتورأبدعوتدالإيداعفيتولدالطاقةكاهلى

وهن":تالىحينالاسلامطهورصكندللتفييرالمكبمالمجتمعملامحمةلأسباب

هكلالمستترةالمجتمعاتبنضفبماجتماعبمبوا!رهكقظهربئثانيةثاحط

بحكمهكةوعرفت.تجارياتتصادالىبدهـياتتصادهنالتحولنتيجةهكة

نبىلاالتلقالوعيهذاونبم.واحدأفيوالتنبهالتلقوفعالياتهامركزها

ليدسالتلقوهذا")26(الحيويةبوا!رلكمنالبعضظنكماالجزورةجناف

نذاكالابداعبدا!ةعلىعلاهةزوالىجعلىدلوررانتعنهتحدثالذيالمكق

التفييروالاهلى.أفافىباتجاههنتوحتلقوهذااليأساطارضمنهفموعبمهكق

اهاالتفييرنبمسببأيكوناويفيرأنيمكنلاالطلمعنيتولدالذيفالمكق

الوعبمأساسوعلىوالظلمالكبتعنبعيدةأجواءنبميتوبدالذيا!كع

المنمعورانوكدننك.ايجابيةنتافيالىيوصملىالذيهوالحقيتةعنوالبحث

الحدثهيخلفالذيالمنمعورهذايكونعنل!ماهـهخلتهالح!ثيصاحبالذي

عندماهمكنأتفاديهيكنلمحدث.طبأن،الانسانننسفبمعتيدهيمم!

!..الصلببمسامر.ترجمةالتاركيبديىلمكارلى/بيرال!و1241

.23-22/الحدكدس!15218

..-1112ص/العرببمركاالاتتصاديالم!هيضمةعبدالعر!لمد.لمالديم،261
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المنععورهذاي!ستخدم*عليالحثلهذاالسلبيةالاثازكلالانسانيتجاوز

الايمان!كتيديةضه.الحلثحدثقبلىالحياةنيالسلبيةالمواتفلتبرر

التأر3.رفىحنبملكمنالمسلمينعظوالشربالتضاء

الذيالتنييروانالمجتمححربةتتبحالترأنيةالنصوصنبمالتأر5حركةان.-2

اليىوتحويلهالمجتمعتفييرهووالأنبياءللنبواتهدفأالكريمالترأن.يضعه

التيالكريمنصوصآلترإننبمنجدلمولذلك،عصرهنبوةهحيدسجمهجتمح

لتفييرهبا!نعرأبرناجآوضعتأنهاالتفييرنبمالأنبياءلمحاولاتتعرضت

علىيتموالنبيالسلطةبينالحواركانلانماالنبيتعاصرالتيالسلطة0

وتد.لهالتعرضدرنهنالتغييرإحداثعلىبالعملىللنبيالسماعأساس

هآلهوانالاسلوبهذاخطورةالأنبياءواجهتالتبمالسلطةهؤشساتأسرقي

هنبتبضةعليهاتحكمكاشاالتبمهراكزهاهنوأزالتهاتفييرهاالنهايةنبم

المعالمأحدالمؤهنةالجماعةمعالهجرةشكتوتد.الصراعندهدأ.حديد

حياةفبمأهميةاكتسبكحدثالهجرةتابعناوتدالأنبياءلمسيرةالاساسية

(السلامعليه)ألمعصرنبىهلاحظتهايمكنالهجيزةإنوذكرناالأنبياء

إحدىكانتالهجرةانبالفريبالعكسيةالهجرةهدكتاذالجنةهنبالخروج

التيالهجراتانالمعلوموهنالحضاراتنمفعؤتبلالانسانيةالحياةهعالم

الوضوحهنالمثعاموأرضالراندينواديباتجاهالجز!ةشبههنخرجت.

عليه)نوحعصرنبىالجرةوكانت.وتثبيتإعادةالىتحتاجلابحيث

عصرفبمأما.السنينةظهرعلىالمؤهنينمحبالخروجتتمدكل(السلام

الواضحةوهعالمهابابعالماتمدالتقدالهجرةف!ن(الممملامعليه)إبراهيم

براءثموبهـاناتالوااذمعهوفينابراهيمير!ععنةاسوةممكلأيتلدا

والبنضاءالعطوةويينكمبينناويطبكمكفربخلقهدرنمنتعبدونوممامنكم

،)27(.و!يهبالفهتؤمنوا!تىأب!آ

!ا.لماستحنةسور1276)

1-ة-9
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:االسلامعليهأابراهيمعصر

عليه)ثومبعصرهرورأ(السلامعليه)عصر.ألمهلذالتأتأحداثل!بعلا

المم!بعةهانهخلالىوهن(السلام!كلد")-ابواهيمعلد-عصنرالإنوثتوتف(السلام

هوم!ءلكزرهعحدثهلاهحهاأهملعلىالتأريخيةالمسيرةهفهعنلطرةلديدات!نع!ت

عنهاتحد!ثالتبىننسهاهبمليميمتالهجرةوهدنه()الجرةنوالحدثهذاالألبياء

اليالعربيةالجز!ةثممبههنالاتوامبراتعنولكموا!لتديمالتأسل!بعواالنيون

الاتوامصراتعليهاوأطلتوا(الخصيبالهلالىأراضبى)المجاورةالمداطق

الكلعاندينوأرضوالن!الراندينوادمم!حضاراتجفورعنوتحدثواالساهية

وعئربئهئالتالتبىالد!ديةالهجرةنسميهاأنيمكنأخرذ3هنالهجرةوهذه.والشام

(السلامعلطاأدمعصرثرصدها!نبىانويمكنالسماءبأهرهرتبطد!لبمسلوكعن

وهدهماسملاهيوهدهمالعلماءانوتلناعنهالخطئناالتبىالجنةمنخروجهخلالطهن

فيمكالهاوحصرواالارضعلىأدمجنة!تالواجميع!هولإءهستاثمرتواولاهوتيون

النراتأعاليبين)عدنجنهلمكاندتي!،خديدفبمخلافعلىوهمالراندينوادي

دلمونهيالجنةهدنهانهن.تالىوهدهم(والنراتدجلةالتتاءعندالدرافىجدوبالي

المرببمالغلببمانتالوا)أخ!ونالبحريننبموهكاثهاالطينيةالرقمعنهاتتحلثالتبم

ينمرهاالتبمالإراضبموكانتالفرببىالجنوبنحوهنسحبآكانالحتبهنحقبةنبم

البحرين.اليهمتدةالعرافىحد!وليوكالتيابسةاراضبىالانالماء

التديمةالعرافىودنالمنممالىنحوهتتدهأكانالعربيالخليجأخرو%نوتالى

نرضمياتعلىتافيلانهحسمهيمكنل!الخلافوهذا.سواحلهعلى،يانتوغيرهاأور

توية.أد!لةاليتمممتئدلاوتوتعات

وتدالجنةهنخ!فىجهبعدمكةنبىاستترتد(السلامعليه)ألمباوتحدثدا

ثم.هكةو!الةلعبادةبيتأييبمبأنأدمأهرالةانالىتائميرنبويةأحاديثخزجنا

كانالتبمالسنينةهممميرةخلالىهننحعصرنبمال!رةهذهرصديمكنناأدمبد

ثوعانتقولىاسلاهيةرواياتورتحيثهعهأهنوهن(السلامعليه)نوععليها

هكةالىرحلتهينمكتابراهيمعصروفبم.هكةنبمودننماتتد(السلامعليه)

باتجاه3العراهنالاوليصرتهكاثتوانالاسلاهيةالروايةفبمالمهمةالمعالمأحد

التبمهبمالأنبياءهوم!ءحياةفبىحدثتالتبمالهجرةوهذه.نلمممطينثمحران
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واديمنهاجرواثمالعرافىمنأالألبياءهلاءأقوامأصلىاناحتمالىلداثارنجحت

هذهكاثتثمذكرناهاالتيوالاسباب9المطونقعلىالجزورةثمبهالىالرالدن

المجموعةوخرجت.بعدفيماحدثتالتبمالطبيعيةللهجرابئالإساسهيالجر6

ينمبههنبدئمراا"هجموعاتخرجتود!عأدمالأدبياءبدلكاثرتالتيالبدرا"

الليلىحونوالمنمامالنهرينبونهابلادفبمالانهارأحواضحولىمدت!ممرةالجر!ة

حيثالالمالبمالعالم"كريمرنو"الطذهبمامحيتن!الههزهبناالذيوهذا

عد!د!لأالناطلجودون!لك.الاولىالساهيينهوطنهو)بابلى(اممانالينمب

الممباهيةاللفات!ثرفيهاتاثمقركأخري(حياتيةاوحيويةزراعهةلمسميات

اللنويةالمنبرداتسراسةأسلوبدطريتهنبم(كريمرنو)اتبعوتد2815(المعرفىئة

هذاكريمرتولىبمم!تالىقدو.والدباي!ت.الحروالاتاسماءسيماولاوهتاردتها

فيالحاذتينالالمانالعلماءهنوهو(هوملى)":وكانلك(كودي)وهو!رعالى

عادثمالعرافىينعمالىهوالساهيينهوطنانادالاللىذهبفتد.اللنويةا!راسات

هننعهمالمصرصنتدماءانالياليضأوذهبالاصلىالوطنهوبابلاهكمانفترر

اليالحضارةرأيهعلىثتلواالن!ينوهم.الساهيةالئمرةأثمرقيالتبمالينمجرةلر3

ن!كرههاهلهاالنظريةهذهالىاثتتاداتوجهتوتد")912البابلينمنهصرلطوها

هوازلاتلاجراءكلماتتدثعانيهقارثةثتانحعلىكهنهههمةلظريةبخلاءبالولل!كه

هذاا!عذ.العرافىهنأخفوهاالساهدينجمبحأنتطعيأثبوتأيثبتلمالناطبين

الظانخلالىهناللظرية!واثتتتوكن!لك.الخطأهنيخلورل!هجازفةالعملى

هقفرةبواداليهياهذاتخصبةأرضهنهجراتتصورحد!بئ!ستلحكبمالدطريةبهفه

هذاوهم!.خشنةبدويةبحياةزراعيةهلعمةحياةوابدالىجرداءصحراويةوأراض

بدايةنبمذكرباأنلاعلى،)03(الاجتماعيةواللظموالمعتولىالمنطقاخالفالتصور

اليالعرافىهنوأتواههمالأنبياءبموجبهاأنتم!التبمالإسماسيةالهجرةانكلاهدا

وكذلكطبيعيةبمنعريةوليمى.لحإجةدانيةلإسباباستجابةكانانماا!رب!ورة

الاصلىاليلارجاعهاعئهالتحثالتيالجماعاتأصولىفاناللفويةالاختلانات

وتد.كثيرة8وإنتتاداتهعا.رضةواجهايضأالمصطلحهذاانالابههسفمغيرالساهبى

922.ص1بلمالاسلامثبلىالمره!له!لي"ملصلجوادلمد.لمعلي1281

.23لأصدئصهالساب!المصدراء192

ثثمط.الساب!البص!ر1031

ا-1091-
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الاتوام)علىعرليهصطلحا!قنبمفكرتهعنوتخلىعليذ.جوادالاسمد3تراجع

هدكلعرليةتبانلىهيالمثمعوبللكأنأقصدولنأقصد"لم:وتال(الساهية

اصطلاحأعليهاأصطلحثتافيةحد،نالسامية.المعرونجةالعربيةوالتبانلىالاثمعوب

وتد")36(كبيرفرقالمنهوبينفىبين،دمويةوروابطجنسيةثتافيةحةوالعرفىية

دورفبمهنهمالتد!ماءوعذعربآالساهيينجعلىالىدروةعزةهحمدالدكتورفمب

النازحينانتماءاكدحيثالصريحةالعروبةدرواليانتتلواثمالصريحةغيرالعروبة

الحديثالاسمدرن"العربيالجنمىالىالدمعنين*فمنذالعرافىالى

وتطورتالعربجزسفبمبقواالذيناينمتانهمهحاشتركوالانهم،(الساهيين)

تخالفالاسلاهيةالروايةغيران.")32(الصريحةالعروبةالىالصريحةغيرعر!بتهم

ابيحديثهنينعريفنبوين!كرحديثنتدوالدتيجةالاسلوبنجيىهولاءاليهنمبها

فيهتالوالمرشينالانبياءفيهنكرصجهنيحيانابقل!ويهطولحديثوهوذر

استبعلتوقد،)133فراباياونبيكوينععيبوصالح،هود:العربهنأرتهدهم"

فيالعروبةحصرتأخربمعنىاسرانيلىبنيوأنبياءلاسماعيلىإبراهيمالروايةضه

يتدمعوتصيدطبيعيأهروهذا.العربيههنالساهلباعتباروالفتالعربجز!ةأرض

بنسامهوواحدأبهنالدئععوبهذهواخدارالجنساعتمادلأنوالعلميةبالواقعية

أجهالباحئينهنكثيرعتولىعلىسيطروهموراءوسعبنالخيالىفبىإغرافىلوع

عنوأبعدهاإنسافيهعنىوأعطاهاالعر!يةاستوعبنبويحايثونبىالدطود

ولنلك!عرببمنهوالعربيةلكلم*هن:الحديثفنبم.المعصبيالعرتبمالمعنى

اللغةانسبقفيماكد!طوتدوالتعايمنىبالتناعلىلكتيممبحالةالىالعروبةتحولت

ولذلكالخبراتواكتسابالمعلوهاتلنمكلوسيلةوأتوىالتناعلىحالاتارتىهي

نهوالعربيةلكمفمناللسانالعربيةانما"الحتيتةهنهالمروياتبعض!دت

ضعفأ!رفيوتدالمصطلحاتلهنهبديلأيجدأنالباحثينبعضحاولىوتد."عرببم

الجزسن""هصطلحفأطلقالتضيةتحمممتويةأدلةاليرانتتاوهاالسابقةالاواء

الهلالالىهنهاوهاجرواالاولىهوط!همالعربجز!ةكاثتالندونالاتواموهم

.8ص1ب/العرم!رءفيهلصلىجواد/د.لمعلي؟13أ

العر!بةتبلا!رافىفي!مأثرباططتهاالعرببمالبدمىم!دكامجاتلمعو8هحمدلملر!13218

.6ص2بلمالصرسة

49.صالاثبياه/قصى/اللداتابوكث!لمابن1331
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الراندين)134.وواديالخصيب

بانها"لأس!هيةالروايةحممبتحدتالتيالعربجز!ةتحديدالىنعودولكنا

سابقعهدفيالجز!ةهنخرجواالذينالإتوامهوتعأيننسال.وأصطهاالعر!بةههد

الأولى:تسمينالىألعربيقسموالاسلاهييناننعلموثحن؟الصر!حةللعروبة

هن!ولدوهمالمستعربةالعربوالثافيالباندةالعربمضمنهم.العارلةالعرب"

ب!لعريهلكممنأللى(السلامعليه)اسماعيلوكانإبراهيمبناسماعيلى

هاجرأمهعندنزبواالذينجرهمهنالعربكلامأخذتدوكانالبلينةالنصيحة

وتدجنسأوعرقعندتتوتنالاهفتسبةحيةهمتد!ةحالةفالعرفىية")03(بالحرم

الغطواتهنذعميتأارتباطأانبياعهللبمن!روأرسلىالةارتضاهالذيبالدينارتبطت

عيرهـا.لارض.الواعبمالانسانلم!هـلخالاولي

وزعمبالعرييةلكلمهناولىاالسلامعليهأمونداهـلتالى"كثيرنكر.ابنوتد

أدم،وتيلىنوعبهالكلمهنأرلى:غير؟وتالى.بهالكلمهنأولىأباهالطهلبهابنوهب

الكريمالترأنأطلقلتد.التبولىاليالاترباالا!نمبهوهوأيعنبم")36(الايشبهوهو

الرسالاتهحتتناعلىكانتالتيالامةعلىالسابقةالتسمياتعن.تخدكفشية

هنهبئتبلو(السلام!كليه)إبرابيمعصرهنذ.االاسلاهيةالاهة)هبمالاهةهنه

الدهاءكلالاهةهنهدخلىوقد.ا!)صمدالنبيرسالةلإستتبالىوفئأتالإهة

والهلالىالعربجز!ة)الارضهنهعلىتعيدشكانتالتيالشعوبتاثمكلكانتالتي

أياتنبىالحتيتةضهالكريما!رأننصيصحدتوتد(النيلىوواديالخصيب

ومامعلمآحنينآومننصرانيآول!!ديأابراهي!كانما!ا:تعالىترلههنهاعديدة

ولىو*أننواوالنينالنبيوطابيعو؟نين*ابيمالنال!لولى؟انالمضرجمينمق!ن

سحم!هابراهيمأبيكممثهأألمبمسورةنبمأيةهنهنجزءوفي،)*االمؤبنيق

علىومحونوا/ثعهطءعليكمثعهي!آالرسعولليكونطاو!يق!منالمسلمين

!نكرحيت06-05صلمالتوراةالىسمرالواحهنلمعبدالواحدهاضلىد.لمعلياث!ر(134

المعامض.عنكبدولالتسميةتا!ح!يدرنالاحمدسميدصعاهيور.باترطهد.ان

لأاااقساممرالبمضو!بعلهم59لمصلمالاثب!اهثصصلماللداهابو/"كث!ابن!135

مىالمصتمربةالمر،3احد8.1طبتةهن.ح!هماالعاريةالعد(2اإلباثل!المر

49.صلم.صى/مالالبماقصصلمالفداهابوكئ!لمابن1136

67-68./همران"س!1371

ا!رافى31فىالأثب!آ
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أساسعلىالرافدينوادىنيالحضاراتظهورتنممميريحاولوالذينإن(381(ينس

الدكتوريقولىكماالأدبياءو!ورالدينالفاءأساسعلىاستدل!-اتهملدنونالساهية

بابلىئحواتجه!سماهيةهجرةاتدم،:الساهيةاللفاتل!رحغكم!بههبمويلندسو

لهاكانالنراتبقعةنبىضيمأهلكأالجمو3تلكأسستوتدالجزيرةثاحيةهنكانت

قولىسوسةاحمدلنايدم!وكذلك،1913لنمتىعصورنيوافرحطوال!لىالحولىهن

ثمعديدآالالسانينموحيثالعربجزيرةوهرباهالساهبمالجنمىههدان"دلوررالت

البأسىشديديأتوياءخلان!هنهتتابعةالهجراتنبمهوجةاثرهوجةتدضظ.عنينأ

ينتحواانلابدنكانلكفمطملاوالوأحاتالصحراءجدوالط.بعدألردىيهابولا

اوجدوانتدبلادهمنبمبقبمهنوأها.ب!يوانهمويتيميعولهمخصبأهكانآبممواعدم

").18.الابويةالاسرةوأئائمأواالبدوالمربحضارة

الاهةفييسريكانالذيوالر3والأنبياءالدينتمممتبحدكلهاالتنسيراتوهذه

النظريةلهئهوتأييدأ"القولىالىسوسةالدكتوريخلصثم.للرسالةتمممتجيبالتي

القانلةالنظريةيؤيد!وناليومالعلماءمعطمان"-وجبوروجرجبمجينالدكاترةيتولى

بأدهالكريمالترأن!دههانوممدونحن.،،1؟15النمماهبمالجنمىههدهيمالعرببلادان

كانالعرافىانكذلكوناجمد.وهمأيتابعونانماالممناهية/ط!بعونالذيراوانساهيةلا

التيالاولىالاهةأندثمنتالتبمأرضهوعلىالرسالاتهعتفاعلتالتيالاهةههد

وتطورالعمراننان(الأنبياءأبوالابراهيمالثافيالبشريةأبونوع)الأثبياءانجبت

وضحوالرسالإتبالوحيالانسانارتباطولكنفراغهنانبثاقنتيجةيأتلمالحياة

اللطوليكانواذا.والروجيةالماديةبمجالإتهالبدئمريالتطورخطاعلىالإنسانهذا

عنهيتولوالذيالمزيفتاهـلخهمعناللاسبينين!ثمرولهائقانةناشمنتهميعلمون

تبلالرابعةالإلفحدوبنيالراندينبلادمننلسطينالىنرعالمطولييالاثمعبان

*فارلعة*يتجاوزأنذاكعددهميكنولمالخليلىإبراهيمبتيادةالميلاد

الاهةبأنوالحقوالتار5الترأن!دههاالناسنعفمانلابدفدحن")142لنمخص

78.لما!حسور13816

258.صإلم!له!لمفيالمودالعربهنصلىاحمدلمد.لمسوسة913)

258.ص/الم!دنياليودالعربمنصلىاحمدلمد.لمسيمعة(04)

026.صركامالم!فيالموبالعربملصلىاحمدلمد.لمسيمعة1141

لبمسيلتعقالكلامهذا49صلمالتال!نياليودالعربهنصلىلماحمدد.لمسوسة1421

--
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اهامالطررتهبىءلكبمالعربوجزيرةفلسطينالىالعرافىهنهاجرتالمدملمة

هحص!الدببىبتيادةالعربجزرةمنالعربيةالاسلاهيةللاهةالكبرىالانبثاتة

التيالعنكبوتخيطلسميهاالتبمالعقيد!ةولدثونيصرحونالدطوليكانواذا.(!)

وعله.وأعطاهويحبهاللهاختارهالذيالمنبوتعنبمالدطوبيةتعبمالساهيةتجعلى

وادعواعتيدتهملنصرةالإحداثوانتعلواالسماويةالكتبوحزنجواالتار5زرلنواحتي

بعدالايشلوهالمالعربوانعام*تخمسةالىيرجعفلسطيننبمتاررلخهمان"

نتحواالعربأنالدطوليأتوالىوهن*الموضو3.مذاعنالعتادويتولالاسلاهبمالنتح

هحمدالدبيتبلىن!طاوجودلهميكنلمفانهمالاسلاهيئالدعوةقيامبعدفلسطين

منالكئم!ونصدتهاحتىا!رافةلهذهال!ويجنبمالصهيونجيةدعاةنجحوتد(!)

فسمعناايضأالعربهنأناسصدتهمحتىفيهانجحوابلى.والإهريكانالاوربيين

التارةنبمالحمرالهنودكمنعاننلسطيننياللطوبشألطأنهنهميتولىهن

هزينةعقيدةبتبنلطمالعالمتناعاتغلرواتداللطوليكانناذا.")3،(الاهريكية

الإبراهيميةالحنفيةاانتؤكدالتبمالقرأنبهاجاءالتيالعتيدةنعلنلانلماذا

نيهاعصبيةلاحيةاهةالإسلأهيةالامةنواةلنم!تالعربيةالاهةوهنه(؟العربيةتعني

المجتمعإشكالياتنتجاوزولذلكالانممافيالعالمبمهنهوبهانيالتوهيةتضعوانما

أرضالىهاجرتالتبمالنلستينيةوالمجموعةالفرعونيةوالحضارةالسوهري

الرسالاتهعتناعلتوانماالجن!ورعرليةدهاؤهالكنلمالتبمالاتواموكلالكنعانيين

تنظمالتيوالتشريعاتالحضاهـلةالمفاهيمكلالنبواتهنوتعلمتواكتسبت

ارضهعتفاعلىالذبم!المنهوموهذا.الانمممانيةوجدةتوكدوالتيالإنسانبمالمجتمبم

كانواهوم!"العارلةالعربإلعلماءوسغاهمانقرضواالذينالقدهاءالعربوكانالعرب

عادوهمالعارلةالعرب)هولاءتبلىوهنالرشالاتهعتتفاعلىكانتالتبمالاولىالاهة

يتطق؟ولنووتحطانوجاسموع!قوهدينوأهيموجديمىوطسموجرهموثمود

المحتملىومنبعدهمأوهنهمأجؤالتبانلىهنهكانتأتوامتبلهنمكان")،14وغيربم

.(اليبم!عبلما.كيد)كم!به-

"ولنع!.أ.م!ا!كا،ول5*طأء8حور!"ص!اس!!*لا".7*.

العتادكتابعن!نتل258صلمالتار4فياليودالعرمفصللماحمدد./سوسة1431

123.صالمللسطينثصةاالصهىثية

59.صالاثبياء/قصصاللأداء/ابوكثص/ابن(44)
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الخصيبالهلالالىالجز!ةهنالهجراتينمكلواالذينأننسهمهمهولاءيكونأن

جلماالىتنت!ممبتبيلةفيأإذالانساببأسماءالمسلمونالعلماءهـسممدطم

لدينابئتبلوالمسيرةلهنهبعتداهد3خلالىوهنالأنبياءهسيرةبحله3هقو!نالاعلى

الترأنية.النصوصخلالىهنسللد!جد!يدأنهمأتمنمكل!الآيمكنالتيالانكاربعض

تضتوكيفالموهنةللمجموجمةبعةالمل!عنيتوتفالطوفانبعدأ!ريمالترأفان

عليخلالهاهنالضوءيسلطجدقيهممعاحةالىالترأنيالنصينمكناولكنحياتها

عليههودتوم)الجماعةهذه(السلامعليه)ثوحبعدتوههالىاللهاوسلهنبي

علىتجمعتالتيالمجتمعاتوعنالراندينوادمم!عنالقرأنهـلممكت(الممعلام

الرهلى.جبالىوهي".الإحتافالىينمكناالقرأنيالنصولكن.الطوفانبددأرضه

وأسمالمنعحرلهايتالالبحرعلىهطلةبأرضحضرهوتعمانبينباليمنوكانت

عليه)هودأبعثتدالتهأنالكريمالقر%حدثناوتد"104((لأشيتوالططم

!مبعدهنخلفاء!ا؟لا!واأنحبقوبمتوههصمودونئرثحبعد(النمعلام

.داا")6بسطةالخ!!يونادكمف!

ذاالارضلكلشاهلأيكنلمالطونانانيرجحنوعبتوملتوهههودتن!كيران

عليه)هودانبدليلى(الد!ملامعليه)نوعتومهمهودتوميكونانلايعدكل

فريةهنبأنهملهميم!ولمنحتومبعدهنخلفاءجعلواتدبأنهمن!ئرهماالسلام

ويدلغي!رهموهمبعدهمجاعواأنهمتعنيموالخلناء.الطونجانهنالناجيننوعأتباع

ناويمكنالاخرلنالاتوامالىنوعبتومحلىوهاالطوفانخبرانتتالىايضألنلك

هنهودتومكانولو.الاخرىالاتوامالىبقوههمحلىهانتلوانوعتومهنالناجين

عندهاتوبهالىنرعون"هؤهنخطابكانكماالدطمالخطابلكاننوح!مفرية

كانالذعيبيوشافرعون"هؤهنيذكرهماننأراد(السلامعليه)هوسمىالةبعث

ولبالبيناتلبلىمن!ت3طو!أتو؟نبىتعالىذلكذكركماهعهميعينئى

الةيضلسولأكنكبعههمنالله!عثلنلثمهلكالاحتى.به!ابمماث!كيررثم

يوسفهوبئبعدجاعواالذينفريتهمهناوالخطاب()47(ص؟بمسر!!ص

نياسرائيلىبنيهخاطبأتعالىتولهفبىكماواردالترأنهذا.فبى.وهدكل-السنينبمئات

.64مي/.سملمالنداهابو/كثىابن،145

96.لمالاعرافس!ةا6!ا)

3.!ا/!نانرس!ا7!ا1
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وأنتم!رجمونبروأكلقناوليجين!مالبعربي!رالنالاث!1(!)هحمدالذببمذمأ

هنيوبفنممبعثالذيناننسهمالتمنبمهوسمىالبهبعئهنعند!ما.()58(!ون

هودين!ئرهملمولما(المسلامعليهي!شفأي)باثرهونئىهمبرسالته.خاطبهمتبل

ارتباطواثماحشةفريةارتباطيكنلمالارتباطانعلىللى(السلامعليه)بنوع

هنتواصلآويختقنوعهعنجوكالذينيكونوالكبملهموتحنيزكراهةوارتباطهعنوي

نئرهماسرائيلىبنبمالىالةبعثهلماهريمبنعيسىوكن!لكهذاالتنكيرارتباطخلالى

تالىوانما.هوسىتومبعدهنخلناءجعلناكمإذاكروالهميتلىولمورسالتهبموسى

سبحانهالةنكان،19!ااثعولاةمني!يمبين!!قأليكمالنهسولفي!الم

وانببمرسالةعلىالضوها!ريمالقرأنيسلطوتدحكمهوفقالرسلىريخد3وتعالى

الترأنولكنتوههالىتعالىالةبعثهأخرنبيهنيعاصرههنهلاكورلكونرينمولى

هعاصرةوعن(!)الرسولىعنألكريمالترأيتحثوتدعنهيتحدثلمالكريم

ويحيىعيسىعن.وكنلكاالسلامعلدطم)لوطوعنإبراهيمعنتحلثكمااللببم

الىيثمكناوتوهههودعلىالضؤألكريمالترأسلطانولمد.(السلامعللم)

العربجزرةنبمتوههالىال!هبعثهنبيعنويحدثنا.عليهالضوءوسملطأخرهكان

وكمانواثمود،الىتعالىالةبعثهالذي(السلامعليه)صالحهونلكايضأ

ذاهبوهو(!)الةرسولىبههروتدوتبوكالحجازبينالذمم!ألحجريسكنو"

لهمنتالىعادبقومنب!مهمذكروتد")05(المسلمينهنسهبمنتبوكالى

لصونآسهوبهامننحلون*رضلىويوكمطدبدصخلناء!عمافىواحرواأ

وهنه()؟ه(مفع!ين*رض!يتعثواول!القهالاء!احروابيوب!الجبلىوكعحتون

هبمانماوتوههماهود-وصالحالانبياءبهان!كروالتبمالقرأنعدهايتحثالتيالخلانة

ألتتدمباذكرلاهالذيبالمنهيمتربطلاالتضيةوهدنهوالنعمةالتمكينخلانة

نإإذ.والنبواتالألبياءهحالمجتمعاتتناعلبسبكانوالعمرافيالحضارمم!

الابالاعلىالبد!تمديهلهبمعكلتناطب"العر:السصيتال05/البقرةسو:481)

لمالتلأذولاستلأباطهيا!هـلم19لأتالسصبماللونجلالاثطر،الابمد

92.ص

.6الصف/سوو19418

.؟لأ2صالاثبياء/قصصاللداءلمابوكثى/ابن1015

.7!ا/الاعرا!س!ة1151
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ولووالإستترارالاهننحوللارتتاءالاسبابهباشرةالى.اتواههمدعواالأنبياءهولإء

الزراعيالمجتمعحيثنوعتومهنبكءأالأنبياءهعارتبطواالذينالاتوامل!بعنا

في!لأاالضخامالا!فواتالخيامفييعيمنمونكانواحيثهودبتيموهرورآ

يندثعىءالةإنألكريما!رأ!دوتد.!)3.(()152سدثاتارمطدربئ!

فبمنوع!مذكربعدهودتومعنتعالىتالىكماليلكهمالذينالتيمبعدأخرىأتواهأ

أنمنهم!عولأليهم!أسلناأضينلرنأبعدممنأنجثعأظثمأ:(المؤبنون)سورة

البزفىجوهبمالمصانحيتخانونوكانوا،)54(ققونألاغيرهيمنمممااأعبدوا

.")55(الماءهأخذ..هبمقتادةوتالىالعاليوالبناء

عليه)صالحتذكيرهعرضمعيمنعتهافيألكريمالترأ!عفنتدثمودأما

ي!و!كمطدبعدمنخلفاء!حمادوادكرواأ:تعالىتولهنبملهماالسلام

هودانوالملاحظ!.()56(بيوب!الجبلوكععتونتصولأسهوبهامنئثخنرن*رض

عليه)نرعانونجدأتواههمتعيمفمهاكانتالتيالبينةضمنالعيوننكراوصالح

ءوصةنرعنتالى.اليرافدينوادينيهنهاتررسأكانلانهالانهاون!كر(السلام

أمأجممهتعلمونبماأمآجممبخيو6سوا):هووتالى()57(انهالاممويجعلىجنات

ليهأمنينهناهاما!ي+ير!نأ:صالحوتالى.(81.(وعيونوجناتوينينبأضم

!ه)95(!ا!ينثيوب!الجبلىمنوكعحتونهضيمطلعلأونغلىونلأفىعهوعيونجنلي

النصيصودئت.جبالىووداانعيووانماانهارنيهالكنلم.الجزا*ةانعلىنبيلى

بانتالبمنمريةالجتمعاتبأن.اللهصلواتعلدطموصالحوهودلنحتعرضتالتبم

وانللهلاكنتتعرضالمجتمعاتيصيبكانالانحرافوانونكريآهاديأ-

6-7.لمالابرس!11528

لالهخ!اماسة!ل!ستالبطءاعمدةمكوكد.49صلمالاثبهاءتصص/كثىاين1531

العععراءلم+تمبنوأ!ةرمحبكل"!بلونثبمهقحكا!ة!رهنعحنينكرتعالى

.3132-المدملو%س!8ا.ه!اأ

.412ص%3/ا!ر!التر2تلس!/النداءابو/كئىابق1551

.7!ا//اءلإهرا!س!ة(156

.12ص/لعسووة1571

33!ا.-132لمالعععراءس!15818

!ا.دا9-!ا6ء!المالعععراءس!19518
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هحوترتبطندثعاطهافبمتتواصلكانتللعقوبةتتعرضالتيالمجتمعاتهناللاجين

الاتوامبانضمنأورلنهماللاحتةالمجتمعاتالىخبراتهاوتنكلالاخرىالجتمعات

ايضأييدوولكنأخرونأتوامالارضعلىهعهميعياثىكانالرشالةلدلفونكاثواالذلون

مأ!ئروالاستفدادالرتجيهنهستوىعلىيكونونالدبيالدطمييعثالذينالتيمان

للتناعلى.ألاستعداديملكوبأنهمالةيعلمهالحكمةاختيارهمنيكونالإخرىالاتوام

الاستعداديملكهنالغيببعلمهالةيعلمهمالذينهنندطمورجدالرسالةهع

لكبم.النهايةحتىالحقل!كوةطررشنبموالمضبمالنبياتباعالمسووبيةلتحملى

كانتالتبىالاخرىالمجدخعاتوعلىالرسالةعلىاليفماهدالمجموعةهنهتبتى

خلالىهنالإرضعلىالأنبياءهسيرةنتتواصلى.النببىلتيميحثماتراقي

المومنة.المجموعات

هـسنالا!وهناهجالحديثةريخيةالد3الد!راساتنبىوثمودعادأخباروعن

وتد"التريتينهاتينعنضتضبهإينماراتنجدا!نرياتهحأخبارا!راةوهتارنة

يعبم)الطبتةلهذهالموءلنةالاتوام!ثرجودحتيتةنبىالمستمنعرتينهنكثيرفعك

وتد.الرواةهخيلةابتد!كتهاالتيالخرانيةالاتوامهنبعضهبمنعدها(الباندةالعرب

علىالعتورهنالعلماءتمكناذ.التسعهنلفعينأالإحكامضهنبمانالاناتضح

نأوسبق.")06(الدطو!يةالكتاباتبعضرهوزحلىوهن.الاتوامهانهبعضأسماء

.(الانبياء!مالحوهوداوثمودعادلجودالعطربىانكارعنالطبر"يروايةالىألنمرثا

ئيةحمملى.يمكالهماوئموليعادعصرتحديدولكنأالترأئيةالرواية!د!تالحئرياتانالا

نعلمونحنالثموديةباتالكل!يقارنونكانواالذينالإثارعلماءبينكثيرةاختلانات

همااتجداةيأقين!كرهمكاننوعضانالاتواملاخبارالقرإنعرضهنهجيةخلالىهن

هودبعدجاءثمهودبعلهوجاءللرسلىبالنسبهالعصوراتدمنوععصراني!جمد

تذلئرهاأوالاتوامهنهبعض"جعلىالذيعلبمجوادالدكتورنغالفوخن.صالح

تصورمانحوعلىالتدمنبمهمعنينيكونواولم(السلامعليه)المسيحبعدشاعوا

فبمالسببهذانكانلهمالتوراةانكارهوالاعتقادهذاالىل!فعهوهما"ا؟*(الرواة

ين!كرولكنه")62،التوواةتد!وينهنالانتهاءبعدعلامتهتأخرةالاتوامهنهلأن"رأيه

-*.-892.ص/ا!زتم!ثمئصلى.كلجوادلمد./علي06(1

.992صلم.سم/جوادد.لمعلي(6لأا

0.03ص/.سملمجوادد.لمعلي(162
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وهذا.(ا!هلالىعنزيدانجرجبمعنالرأمم!هذاينم!)الاخبارأهلىلبعضرأ!أ

نبمعادبروؤوتدا)63(هلررام)وهيعادالىاينعارةنهاالتوراةانحدالرأي

ب)عادارم(العربيةالمصادروتلنكربا!عملإ-(طتارنمةالكريمالترأ

فبمالاتواملهذهالإئاربعضنكركانداذا.اعادارم)هنتررلتاهادارموا

.جعلىالمسحوبعدبمكيلىالاسلامتبلىهتأخرةعصوراليل!!خهايرجحكم!بات

!مأصنامجودثنسرنكيف.بمعصوبتأخرالاعتتاداليان!بعلبمالتورجواد

عن!نم!عليجوادالدكتوران؟!بلىالاسلامثبلىالىولقامحماالجز!ةنبمنح

هوكد!باتهمنيوردثموليأصنامهنصدماسمتنكرانئموباةلكتاباىترجغةفلهاور

التأئيراتبعضبتاءنان،1،6(العربعندالتد!مةالالهةهنوهو.ا.ود)الصم

التيالثموديةباتالكد3نبموثمودعاد!ذكرانيستبعدنلا.وارداهرتديمةلترى

+لارهنهأثعكاسيكوأا!نهنعصور"هتأخرةنبمجدتالهاعلىنمعربئ

المنسرينهنالاسلاهيينانعلمنااذاسيماولاالتررسةالتبانلىذاكرةفيالترى

أيةالياستنادأ،افانيةوعاد،الإولىعاد.طهتتيناليعادآتسمواقدواخبارر

جرجبمنسروتد(106(أقيتو!د*ولى؟طأثوأتأألكريمالترأنجبم

لاللدسلىالتنسيروهذا).تحطاننسلىهن(هدررام)انالىالتوراة؟صشا

بلادنيالتبيلةللكمتررأىالخليتةسنركاتبولعلى"بتولهاالرواياتمعيممعتتيم

حضربوبئبينالاحتافنيعادهتاملان،تحطاننسلىهنأنهانقال.اليمن

لطتلعواولمنسلهوهترهادارامأوهلررامنيالتوراةعلماءالتبمىهاوكثيرأ.واليمن

.الاحتافبجواروكلهاتحطانأبناء!ثراهاكنالىاهتدواانهممععدهشبمءالى

التبمالقبانلتبيانارادالخليتةسنركاتبيكوانوأماالتوراةنيطررامهبمشاد

اولإدهننجعلهجملتهانبمعادارمفرأىتحطانالى!نتسببركلهااليمنسكنت

،1661أرامالىنسبةنيالعربوهمتحطاننسلىهبنبالعتيتةيكهبئاوأهاتحطان

أهاعادعصربعدعصرهمتتابعصدتدالكريمالترأانفكرثانتدلئمودبالنسبةاها

الا!لى.الا!امافإر!ة/العامعرالاصحاعلمالمك!الن1163

.331صلم.صىملمجوادد.لمعلي(164

05.لماللبمس!16518

النالثالبؤالهكللمفانجرجيعنطكل003صلم.سمجوادلمد.لمعلي1661

081.صم0918السا!سةالمعدةلما!دن
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واصحابوثموبىعادانيكرنيوتأخيرتتديمهنعلبمجوادابدكتورنكؤها

دكارللد3بالئسبةشيلأيعدبمفلاالاقوامهذهعنالترأنخ!يثهعرضنبم()63(الرس

جعلهمالهانلتوهههودنكرنتدعصوربمترتيبنبمصريحةالترأنيةالاياتلان

وتد.هود!مبعدهنخلناءجعلهمالةبانتومهونكرصالحثح!مبعدهقخلناء

أثباءعلينايتصكانعلدهاوتعالىسبحانهالةوان.سعا.بتأبألاياتاستدئعهدثا

هنالبموجمةض!نيتمطتالباثعريةبأنيعنيهذايك!لمواتواههمالإثبهإ.هلاه

وص!بعهتأهلىلكلالترأهدهجيةضمنواضحةوهيالحقيتةهنه!د!طوتدالبمعر

قدالترأننكرهاغوبةكلبدالبمنعرية.يتصوراننكيفهكة"كانوادحهحأهنمننأن

حدثناعذهاوكن!لكهعقولىغيرنهذاالباقيةالمكةخلالىهنثدثعاطهاتستعيدثمفليت

ولموينماهلأي!هأكانألاهلاكأالنصوضحالاخرىالإتوامعتوباتعنالكريمالترأن

ولوضد*ولي،دأأتواثةتعالىتولهنبمكماونجاتهمالانبياءاتباعيلنكر

للتارىءيعرضكانألكريمالترأانت!دالترأنيةاللصيصض!نان.،)وو(اثقى

انيسطزملاالمرضهذافانالارضعلىالبائعريالنشاطعنوسمكتهحدو!ةحالة

الارضىعلىلجدل!دانهالهالكينالتيم.هنالداجينبقيةهبىجموجمةكل!كون

الةبعثنتد.الترأفيالنصيحوصاالتيالمعانييضىمحديتصورنهذاغ!هم

.الجزرةيفعماليالمدانننبمصالحأوأعتبهماليمننبمفيوأعتبه9العرانبمثخأ

الةبعثنكماء.د!كوتهمنبمالانبياءب!ناجتماعيةرابطةفناكلكوانيلأم!ترطنلا

وعلدطموسلمال!لأعليهصلىمحمدأالنببمتعالىالةبعثاسراثيلبلبمنبمعيسى

بضمواختصاصهمعرتيآاواجتماعهآ.الانبياءارتباطنكرةدان.العربنبمجميعآ

الئببمئعثأسرائيلى.ئلما.بيبمفبمصالانبياءتحصران.!اولتلطيديةئكرةمعيدين

الحتهتةضةألكزينمالتزأئ!كروفدوأثكروا.بعثهالييدكئرالعربالىا!)محمد

!لعفة4عر!واكنرواما!لماطبمكنرواالليقعلى!ععنعحونلبلمقوكثواأ

الانبياءهلاءوكانأتواههمهنالإنبماءلمعثالةكانلنلك.ولهـ(1"16كلي!

هننمااث!بياوهانيهاالباثعريةالمجتيعاتنكاثتالقرأ!يلىعليلاتصهكث!وما

نانئموبالىننمفصنعدل!ما.العاتبةشووخرباالخيريعفمهالببمونيهاال!أهة

..322ص؟ةلم.صىمجوادلمد./علي1671

يعط!ا..ما05/انلبمسى8،.681

98./الير8سى1968،
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ويعرضليتابعالكريمالترأنالتتلىوالمانثطثمودكاثتالبمنمرا4انيعلبىل!هذا

ناغ!المعتولىهناذةالترأعلهيتحطثالذيالعصرنبموأعطمهاثبوةأهملتارئه

الىولعوب.هلهاشمأئأأتلىالتيعنويتحلثاعطمرسالةاوثبوةالكريمابترأنيترك

الدصوصفبىثموداسمجدوافتدثمود:عنالمممعتمنعرتونذكرههاهم!بعه

.أخرىينمعوبأسماءهعاألثانيسرجو)ثصيصهنلصنيجدو؟:الاشورية

عصر،فيثموبنهـرنان!كللاوكما)نةلا!()017.ولا!ة+اأنةب!كواوتد

هوم!ءفان.ألثاثبملسرجومعاصرتهمأوعصرهميكوانيدثمترطلاالثالبمسرجون

ثموداشعمهاتبيلةثممملىمقيكونقدالثالبمسرجونحارلوابأنهمن!ك!هموردالن!ين

علبمجوادد.هذا!دوتدا!ريمالقرإننبمالمذكورةالاولىثمودغيرحتمأوهم

يكوانبدلابل.الساعةأبناءهنحارلوهالذينالثموديوناولنكيكنولم":بقوله

!)171.ترونبعدتبلهمعالنعواأسلافلهم

المستمنمرتينتحليلاتلكزهثاول!ثمودلتبيلةاسمجودهنتحدنانحنالمهم

هصدرأ.الةبكتابوكفىأغدانا.تدالكريمالقرإنلان

(!!برو)المستشرقهنأخذهاوتدئموليث!يةعليالدكتورجوادذكروتد

بدليلىأرضيةهزاتأوالبراكينثورانهنعطيمةبكارثةأصطدوائمودأأن"يريحيث

البتاعلانجدأهحتملىوذلك.بكريمالترأننبم(صيحة)وكلمة(رجنة)كلمةورود

علدهاأتفأنأودالتفعيةوض!"ا72(الحرارةهلاطقمنهبميتطنونهاكاثواالتبى

لاالمستمنمرقينلان،هوسفاهر؟هذاالمدممتمنمرقينتحليلاتل!بعواعلماكانان

فانهمالتارح!وتانعللايفدبمرواأنارا!واولوثحننفهمهكماتاريخنايفهواانيمكن

هلصنين.اوصادتينكانواولوحتىوعتيدتنال!هـلخثاعنغررسةبعتليةيفمعرفىبها

دليديلمنهوبمخاضبعةالإنبياءعارضبتاتيبالاتوامحفتالتبمالعتوباتتضيةفالط

العتويةرلطوان.للطوفانالتعرضعندالمنهيمهذاعنتحدئتوثدعقاندي

الذيالتلاليرينتدهاالماديللعلمخاضعةتحليلاتأوجرولوجيةبمجبوتنسيربا

فتعتبربالعقوباتالهالكينبعدتأفيالتبموالدثمعوبالاقوامتتاهلىلكبما.لةأراله

منالمنمعورهذا!عممأسلحاولىلذا،المكذبينباولنكأحاطالذيالمصيروتتجلب

،32.صب؟لمالاسلامتبلىالعربم!ه!فيهدمعلىجوادلمد./علبم1017

326./ص.صىم-اد/د.لمعلي1171
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اي!ل!رعلماءيتوصلىأنعطيموشيءالهالكةالترىوخرانبأثار!راسةخلالى

الدراساتنل!نجبينالترىهذ،!ميرعنالمملوهاتنبمتطابقاليوالجيوبوجبم

هص!يدثمبهصيرهاكانالتيلوطقرىكفلكعلبمجوادد.ويذكر.الترأنيةوالرواية

تتع-التبمالسديمعمقنبمالدانرةمدمنولقيةوعمورةسدوبم."ترىوهبى.وئمودعاد

وهبمالمد!نضهلإتتنتدالميتالبحرجدوب-نبمالتوراةعلماءهنكثيررأيعلى

وتبل.!)كيإوثمودعادتوملتيهالذىالمصير(الاردندائرة)سهلىعلىخمسة

عنعلبمجوادالدكتوراوردهاروايةنذكرانلابد.ودبواتهاالعربجزةهنالانتتالى

بدتومهاعترلى(السلامعليهاهودأانالاخباررنزعم":نيهايتولىالإؤرتبم

نيهاعاشاناليذهبوانتد.هكةالىبهأهنهنمحذهبوانهدعوتهقيهنيأسه

وهذا")175الانبياءهننبيأوتسعينئمانيةتجورهحبمكةنتبرههلاكهاتثمأهدأ

انتهاءبعدللانبيا.ءبالنسبةالعودةونقطةالاهنالمكانكانتهكةأنلداياجمدالخبر

الانبياءبهجاءالذيللتوحيدورهزكمربزأهميتهاهحيتنقوهذا.اللببم)75(ههمة

وينقلثاالعربجز!ةنبمالدبواتهتابعةعنالقرأنيتوتفوصالحهودولعد.جميعأ

ظهورواضحأبداحيثالبدئمرمم!والنمثماطالحركةفطوتركزت!ور؟استعادهكانالى

بةوالكد3والحضارةالعمرانهظاهرحيثالنعلية.!ورتهالتاوحم!ولدأالمدنلربة

نمنماطلأوجهالمخدكنةوالعلاتاتوالدوبةالمجتمعتنطيمعنهتطورةوهناهيم

عليه)ابراهيمعصروالعصرالرافدينواديكانالمكانذلك.الارضعليالانسان

العصر.ذلكهظاهربناءصاملىنبمههمأعاهلأالهجراتلنع!تحيث.(السلام

الخصيبالهلالىباتجاهالجزيرةهنخرجتهتعاتبةهجراتهبمالهجراتوهنه

وكان.المنطقةلنمعوببينتفاعلىعمليةفبمالسنين*نهالحركةهانهواستمربئ

وهمطنأا!رةبطابعهطبوطعصرآوا!نالاستقرارعصرسبقالنىيالعصر

.332ص1/ب.سم/جوادد.لمعلي(173

03لم1صلمهكةاخبارلممن.ألالرضباخفما313ص%1لمس.م/جوادد.لمعلي1741

بالون.طبعةبعلماما

الصبة-الىهربال!قىهرب!هقدبيمنما4تالىاله1،)هحمدالدبيعنرواكةفي1751

والمقاموهزبمب!فيماصالخ!م!ميبهودقبرانا!اوقالى.يموتحتىههااله!بد

الطد.،لبدأتبرسبع!نالاسمودالركنالىالثاثيالركنب!نهالبيقبرلكئماتالكعبةا

مختصرلمالنتطب!بنالمعر!كابراهمبناحمدبكرابو/الهمذاثي:الرواالاتهنهحول

.17ص/البلدان"كتماب
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الحضاراتلكوينلمعالمرسمهفبمخلدكلنأبنعرضطالذيالمنهيموهوبالحركه

.الهجراتهفهوكانت.والإستترارا!ولةلكوينتبلىوالحركةالبداوةجعلىنتدوالدرلى

التيوالمل!نالحواضرنبماستقربئالتيالمتطورةالحضريةالمجتمعاتلتثمك!ثواة

المربجز!ةنبمبقيتالتبمالاتوامعنوالمعريف.والليلىالخصيبالهلالىنبىثلأممأت

الحياةفيههمأ!أتلعبالاثسابوشيتبينهانيماباللدمبترتبطكانت

ولذلكوالحواضرالمدننبماللسبتلاليرضعفبيلماالعرب!ظ!ةنبمالاجتماعية

النبويةوالبعثةالاسلامظهورالىنسبهاعلىهحانطةبتيتالعربيةالتبانلىانثجد

بسنةاتتداةالانسابينعجراتعليهحانظينالمسلمونالعربوقيالشريفة

أبياتأالسيذرضواند.ورلذكر(!)سمدالدببمدسبشمجرةحنطالمحانطة

وثيتةتعد.م055دحوتونبمالذيشهاببنالاخدمىالتنلببمللمنماعرشعرية

هنها:بعضألتتطعههمة

تمفمأوان9العراطهرلهاولكز

حاجئهاليماهةضا-دونجهايخلى

ورهلبئتثبينتميموصسارت

وصتاهبئهلتاىحبالىهنلها

عالبمفرهلةخبثلهاوكلمط

تحارثحيثالرجلاءالخرةالي

و!وثهاالسوادفبمأااذوغارت

تضداربئهنتبتبمغجتمبرازق

الدطماجبىالناسهلوكولخم

واجثا*(نهوتانلىهنهمقالىاذا

وقباثلهمالعربحالةفيهللمنماعرالمعاصمرللواقحصورةالإبياتهنهوفبم

جتيالقبائلىسطوةبقاءل!دوهذا.الشعريالدصذكرهاالتبمالاهاكننيودنونيمنم

أمةابلا،هوثبيلكلالرليسةالاهدانهاحدانذكرثاوتدالميلاديالساديىألقرن

.الواتجحهعيتعارضلاالاهةضهبلاءوبكنالةلسلطانوتخضحالتحيدلنمعاثرتتيم

الممط!دطىهنالإبمال!تيطا9صلمالصلطةالبماهةالامة/د.و!دوانأالصيأيا16

.262-582لم1الحماسة602-302ص
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اهداتخدهةاطارنييضعهواثماالاجتماعبىالوضعيلفبملافاللببمالاجتماعبم

لبماختلافاتبوجوبفيهيعترفيثصفبمالحقيكةهانهالكريمالترأنقرروتد.دعوته

ا-ن!للةاعئديرمكمانثعار!اهوتيللىضريآو!علنح!أالاجتماعبمالبلاء

والقبانلىالدثمعابالشعوبان:الخطاببنعمرسيدثاالىهلمموبةروايةوفي

ا178.العرب

ل!هنكلاوالعربجزورةخا!مالاتوامتعنبمالاسلافيالمنهوبمنبمالمفععوب

هنتعرنناكماالعرببتيوتدالعربتعلبمالقبانلىلانوالتبائلىبالاثسابيرتبط

هنخرجواالذاناولئكحتى.بالاثسابيرتبطونهلاءبقيالمنمعريةالوشتةخلال

الاتوامتولتيت.المثعاموأرضالليلىوواديالراندينبلادنيواستقرواالجزيرة

وكاثتوهركزهالبشريالنمنعاظلواةولئعكتعديدةاتجاهاتنيوحركةهجرةتتفاعلى

.والحضاراتالنبواتكانلىارضهاعلىالكبرىالثلائةالاديانهسرعالصمعاحةشه

بلى.العبربلجز!ةاهتدادأالراندينوادبم!وكان):المفهوبمهذاعنسوسةد.ويقولى

المستوطلاتضنانهعلىأسستالذيالرنيممقالموئلىنكانهلهايتجزألاجزءأكان

جزيرةهناصلهموكلهموالإراهيونوالبابنيونوالعموررنا!ديوننأسممى.الزراعية

ثجد)تولهمالعرافىباديةنبمالمعروفةالأهثالىوهن.نيههستوطناتهمأولىالعرب

الذيالتبلبمالنطاموكان.الراندينبواديثجدارتباطوالمقصود(دايةوالعرافىأم

التبائلىشلئفيهيتولىوالذيالمتوراثةوالتتاليدوالعرناالعاداتالىيستند

الىالقبانلىرؤساءسلطةتمتدكاثتاذ.الواحدالمجتبعهذانبمالساثدهوالسلطة

فيقولى:ذلكهوسكاقيالاستاذوياجمد.ونجعتاينماوانخاذهابطونها:توابعهاجمبع

بينهاوللادنلسطينضمنهاوهنوسوريةالعربيةالجزيرةالثلاثالمداطقان)

هسرحآالإزهانلككنبمكانتالاجزاءهترابطةجنرانيةوحدةلكونكلهاالنهرين

اهلىاهامهكمنعونجيةهنتوحةكانتبأسرهاوالمنطقةالبمنمري،!رللنمنماطرئيسأ

الجهاتجمبعهنانحانهاجبحفيالتوغلىعل!طميسهلىكانبحيثالعربالجزيرة

الخصويةضرياتهنتخللتهلماالممل!ليةأليجرةهوجاتعليهاائصبتنتذوهكذا

،)97(.العيمفىوسانلىوونرة

.؟3لمالحبداتسور17718

27.صلمالسلطةالجماعةالاهةردوار(لمد.المعيدلم1781

من4!اخذ321صالم!د!لمكلال!ؤالعربهلصلىاحفد/د.لمسوسة1917
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المعمروفيوالعربوالغربيونالمستشزتونال!دثونالمورنجكلنويكاد

الراندينبلادنحوالعربجزيرةهنتد!متونيمميةصراتأولعتتدميمعلييجمعون

التالىلخنبمتدههابخممبنضعهااليجراتوهذهعامبألنييتدرتقررسيهدىعلى

-:يأقي)08(وكما

سبتتهموتدالراندينبلادالىالجزيرةهنهاجرهنأضموهم:ا!ديون-ا

للاكديينبالنسبةولكنوالاردنوسوريانلسطينالىهاجرتأخرىاتوام

أس!ىوتد.م.3الرابحالالفبحد!ودالراندينواديبلادوطىءهناولىكانوا

التبمالانسانيةالحضارةتاريخنبمواعظمهاإهبراطوريةأتدمإحديون

باناسطووةذكرت.م.3والعدثمرينالرابحالترنفيالكبيرسرجونأسسها

نتيجةولدتدوأنهاعتياديةغيرظريفوسطحدشةقدا!دعيسرجونولادة

الطنلىانتفرضايمالتعاانالىالاسورةوتمنميركاهنةواههللزواجطقمى

مجودأكانالذيالملكوانالالهةهرتبةالىيرتفعالزواجهذاهنيولدالذي

.(اتبم)الساقيويلتتطهالنراتفيأمهندكقيهالطنلىهذايتتلىست

الذيانسروفيما.(السلامعليه)هوسمىبتصةتذكرناالاسطووةوهذه

كانواالذينوكهنتهماللطودهنأخذهاتدانهلابدالاسطورةهن!هألف

نأعلمناإذاسيماولاالبالليالسبيبعدالرافدينوادفيبلادنيهوجودين

العصرغضونفياستنسأخهاأعيد"التيالنصوصهنالاسورةهذهنص

هذااستنساخوتم.الميلادتبلىالسابعالقزنحردفبمالحدلثهالاتنموي

وصياغتهاكتابت!اأعيتالتي")81(الكثيرةا!ديةالنصوصبينهنالنص

وتدالتوواتيةالنصوصهحالرافدينواديحضاراتوتفاعلتأئري!جمدوهذا

الاخر.هنمنهماكلأخذ

حدودفيوسوريافلسطينفبماستقرواالذينالاقوامأقدموهم:الكنعانيون-2

اسعتوطنواالذينالفينقيونلحضم!نهمالميلادقبلوالثانيالثاكالالفين

استرطنه!الذينالإهوويينكذلكالكنعانيونويمنعملى.الدمماحليةالمناطق

ول5ةم!،،!ولثع!ء!؟ع!*ذ6معنل!أحة55*!مأ04!7391ء"1،42،31!و

انطر060-95ص/التوراةالىسوهرالواعهن/عبدالواحدفاضلىد./كللياثفو(108

.244-ا.1ص/التاهـيخفيوالدطودالعربمنصلىاحمدلمد.لمسوسةكنلك

بعدما.وها17/صالعالمفيامبراطورأولىاحدي/سمرجونفواجمطرشيد/د.81(1
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82

83

نبمالاهوررسنإسموردوتدالراذينوواديالمنمامبلادهثأالمنعرتيةالمداطتي

أهورو(أبصيفةالبابليةوالنصوص"هارتو"لآيصهفةا!يالنصهص

بالئسبةائهميعئيوهذاا)82(النرب!فىابابل!أق!وهريةالصينتانوتعبم

بابلىسلالةتأسميمىهنالاهوررنوتد.تمكن.اقربمنجإءفىاللعراتيين

بعدفيماا!ديينهحواستطاعوا(.-09031.ماإ149الاولى

الرافدين.واديبلادنبىعديدةهناطقحكمتينع!تإتاهة

الالفهنالئائيالئصففبىالخصيبالهلالى.هولاءاستوظبن:الارابيوتا

هئاطقوئبىسورياشمالىفيعديدةلريلاتالميلأذ.وأتاهواتبلىالثان!

تويةلهـلةأتاهواالذينالكديونهولاءرمناالنهرلينعا!يين!نيالضر!ة

عامحتىاسنمربئ..مفى626عامئبملاصرتبويوإإسممتتهاالنزإفىئي

لأ.ا+..!*..بمفى9!ة)

الهلالىباتجاهالجزيرةهنخرجتالتبىالقبائلىهنألاجيرةالجمونكات

وودتوتدةوسورياالعرافىنبموالغساسدةالمنافرةنرلىوأسسئواالخصيب

المجموعاتتدئقعمليةواستمرتالإشوررسنابملوكجمن!باتفيفبازبكلهم

هن!الهجرةجركةوان.العربو!ةالخصيبالهلالىبينوتناعلهاالبمنبرية.

بلى.الخصيبالهلالىباتجاههنهاوالخروجالعربجزرةعلىهتتصرةلكنلم

الرافدينواديبلادبينتحط!ثكاشهالتيوالمداهماتالاختراتاتان

سمجلتنتدوهصركئيرةنلسطينارضعلىهوجودأكانهنولينونلسطين

وتفييروسيطرةأسوارولنأءونزكزعملياتالبردمم!وكتابات.الطينالواعلنا

كانتالتيالمنطتةبهاتموبمكانتكثيرةوأحداثوني!وشلبأوضاع

جعلىنرنجضنحنولنلك.الانبياءهعالتارحم!ادواراعظمدكعبلانهربلعحة

لعملياتاهتدادأالئيلىوواديإلاثمامويلاد3العراوتحررإلاسلاهيالئتح

رساليةتيمعنيعبركانالاسلاهبمالنتحلان.)183تحدثكانتالتبمالهجزة

عذبةوأئهارخصبةارافيأووارفيعيمنىعنالبحث.وليمىديئيهواعتبازال!

بعلط.!ما01صالبلادلمحلهمبلدحمورابيالملك!وومم!لمد.وثم!مدلما

عنالحلمثفبماسترسلواالنونكلالع!لددالاسكهعالخاطىءالتنس!هذاكلوتحلتدا

المدهحيةالاخطاءمقمذ!.الاسلامبمالمتحعمليةبهاوالحتواالتلدهةالهجرات

الفربية.بالكم!باتالمم!هرةواللطرةءللم!الاسلاميةاللطؤبونالجوهرا!ةوالاخد*فات
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الجو3،بسببجز!تهمهنالمسلمونالعربلجرجولموارنةوسماتين

تارلخيةوثيقةلنااكتوقدالتحيدا.وندئمرالانسانلتحررواثماوالحاجة

المواجهةتبيلىالاسلاهبمالونداعضاءرستمحاورعند!ماالحتيقةضه

الجز!ةهنخرجهمسببعنين!عبةبنالمفيرةرستمسألىنتدالسعكرية

تبلى.هنهذاكانلتدلا:ينمعبةبنالشيرةنأجاب؟اجو3.بسببثانفلى

3عبادةالىالعبادعبادةهنينعاءهنلنخرجبالخرل!أهرباتدال!هنانالإنأها

الإحد)84(.الواحدأل!ه

التديمةالعصورفبمالجزيرةارضهنخرجتالتبمالهجراثعلىوالملاحط

ومستقراتهجتمعاتوأندثعأتالقبليةحياتهاالصحراويةارتباطاتهاعنتخلتأكها

هط!والعارلةالباندةالعربتبانلىتسمياتندجدالتبانلىهنهاليهاأنتسبت!نيه

قدالتسمياتمن!هانونجد.وعدنانوهعدوتحطانجرهمواهيمجيمىطسم

التا!مونهولاءفيهااستترالتبموالاهاكنآلمدنالىالانتسابصلهاحلىاختنت

هدكل:التبانلىلهفةالسكنبمناطقهرتبطةاسماءنجظهربئ.حواضرهمعليهاوأنشأوا

وهولاء.الغربهن:القاررمينتعنبمالتيوالاهوررنوالاينموررنوا!د!يونالبابليون

هوم!ءلفاتالىتدرعتوالتبمواحل!لفةأصولىالىتعودبجانورلفويةيرتبطونكلهم

القولىيمكنبالاحرىاوالصنريحةالغرييةاللغةلتاثمكلبعدفيماتتارتثمالاتوام

تقبطالتبمالاخرياللناتعلىوتضتوحنتتدالجز!ةنبمبتيتالتبمالعربيةبأن

الاصولى.نبمهعها

وهبئيةعلميةغيرتيمعميةالساهيةتسميةانالسابمه-الصنحاتنبىلقد..كدظ

وتدالتوراةهنالاالتارحغنيجوبهعلى!ليلاي!يأتلماسعطو!يأساسعلى

كلوتثبيتهالنصرتهاجندو1(الساهية)وهبمالنطريةهنهلم!صيلالدطوليحاول

الحديثاالعصرئيافرلائيالمئكرونوعاشالعتهلهث!ممىمقكلحارلوايهعاكلهم

التخلبمالىتد!كوأراءيطرحواانيحاولوناويحللونعند!ماالنكريالإرهابهننوعأ

تضيتينعناللطريةضهخلالىمقيعبرواالطالدطوبويحاولىاالسامبمالو!هذاعق

واضطرو؟النرببمالعالماتنعواالتضيتينولهاتونفلسطيننبمجودهمأسماسهما

التضيتان:وهال!نالمخم!ر.الةوينمعبالتوراةبعتيدةللتسلم

صيمحغلم3!ه!يب؟لمالسمةاللبولآال!؟لمدطءمرمد.لمسىالكل81!اا

.299؟ملمالمل!8المدطةلموالعكم
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بننممامأبالمرتبطةالساهيةالمنمعوبالىينتمبمالذيالحيدالمنمعبان-1

ينمعوببينالاختملأطينعانجهتدثعويهلاالذيوالعرقالنتبماللمهـلحملى(نوع

ال!وربى.همالمنطتة

اللفةهبمالساهيةاللفاتهنتندشولمحنطتالتيالحيد!ةاللغة-2

هنلابدولفلك..هدترضةلفةالفصحىالعرجمهاناعتبارعلى.العبرية

1108(.الملنطة.هيالمكتوبةاللفة01لكونوانالعاهيةتاثمجبح

ونيما"الاوهامهنوهمأالنتبمالعرافىجودبأنالميمالمعرونجةالحتانقوهن

هومابتلربيوبجيةعلاهرة!العرق)ليسالعلميةالاجتماعيةبالاغراضيتعلق

الاء-ارهنكبيزأتدرأهذه(العرق)اسطوةولدتوتد.اجتماعيةاسطورة

.")*8(والاجتماعيةالانسانية

الانثروبو!بمنبمعلماءبهاتامعديد!هحاولاتنعلم.ننحنللفةبالنسبةاما

التدممميةضههنالخر!مهولاءحاللىالتديمرح!والد!ا+لارهنوعلماءوالفيللولجبم

التسميةهبمالممعاهيةولتيتهحاولاتهموتزاجعتيفلحوالمولكنهم(الساهية)

التسمية.هنهاستصممنواتدالعربالباحثيقانورلهدعو.المحاولاتكلعلىالطاغية

التياروراءجريأعلمبنوغيردتيطغيرننسياشاسعلىتائنمالاستحسانوهذا

نمفمكلاسر!فعالم.وهورجلىعبدالتوابرهضانالدكتورهونها.ال!طوبىاجدهالذي

توله:نيونلكالتسميةهذهوهستسهلأهتتنعأننسهجدولكنهنيتهسلاهةني

التسمياتهقالواجبهووكما،وهناسبةهختيصرةالتممعمية"وهذه

علميةغ!لاغراضتمعتفلالشتصؤالتدمميةكانتاذاولنن،871االاصطلاحية

طعوتد.الإغواضهنهعنتبتعدبتصميةواستبدالهاعنفاالاعراضمننلأبد

هذاولكقالمعاهييناول،عنكبديلىاالجرتامصطلحالمعاصرشالعلماءبعض

اطل!ضااولوالمعت-انيلانتضار.صيمقيالضيو3لهيكتبلمالمصطلح

لعمهولليالعو!سآركل.مو!مةهعشهقععسيلمصيمبحيلم؟18أ

سع!.يءالمع!س!
د!خقمتد3صي!العربياليصسى8سليصضلمس!كفلمصي،86،

.2*-ا،يصام

نة.8م%صءخه)ث!/ايسكلعيبنلملد.1،87ا

بصط.صا05صهتص!لمكلمعص!!اعساسهـتضلىلمهلي!،طد1

http://kotob.has.it



الشع!بتتممميمجدولىهناخن!اوتد"شملوتممعرالالمافيالعالمهوهاالساهيةا

بعد.الإرضعمربئالتبمالمنععوبكليرجعالذيالجدولىنلك.التوراةنيالجود

ترتبطتسميةعرضناولكننا")98(ورلانث،حام،سام:الثلاثةاول!!هالىنحطوفان

نيهماجوانبهحوتتنقالكريمالترإناترهاجنررحتيتيةولهاالمنطتةرح!بد3

ونحن(إلسلامعليه)إبراهيمالىنسبة"الإثراب!مية"هبمالتسميةهنه.التوراة

الحضاراتبداياتالمئطتةئيبرزبئاذايعصرنجذانلامحعلىوثتعرفعصرهئد!ش

الانسانلكريموعتائدوأخلاقوتيمالانسانيةالحضارأىتواعدوتأسستوالديولى

ا!مان.وغيرهماونباقيجيوانيبنالارضنجلىالبمنعريغيرالجودعلىوتنوته

للاهةوكلريم(الإنبياءابو)الكرلمالنبيلن!كرثلكريمالساهيةبدلىالابرايية

التبمالإسبابهنولنا.نواتهاالعربكانالتبمالإسلاهيةالاهةوهيبهارتبطتالتبم

ضهوهنوتئبيتها.وتأصيلهاتعميمهاالىونل!عكوالتممعميةثيمقابهنهتجعلنا

:الاسباب

ويأصاوفىالنبيوهلاللنين/6!بعوهإيراهيئينميعرلىأنأتعالىتوبه-1

"التيالبدايةتتابلىالبدايةوهنهب!براهيمبدأرح!الد3ان0،)09(سصود

سبحاثهالةوان.بةبالكل!بدأالذىللتارح!التديم!ح!الم!علماءيضعها

الصحفوهذهابراهيمعلىصحنأأنرلىانهالكزيمالترأننينكروتعالى

فىهلاأنأتعالىتالى.عصرهنيوهجودةهعر!نجةكابتبةالكل!انتعنبم

اشما.ءنجعلىأنلابدلفلك.،)؟9(وموشىابراهمصحف*ولىالصعف

!ليل!هناكليمىهدتحلةبدايةاليلا%لمعر!نجةالكريمةالبدايةالىالاهةهئه

ل!هليجعلىب!براهيمونبيهاالامةهنهالكريمالتبرأنوتد!رلطصحتهاعلى

أبوأبوهاالإصعولىكريمةالمعالمواضخةبدالآاثععلىالشهيل!ةالاهة

.الاثبياء

ابنعنالبخاريصححفئيبإبراهيمالاهة!هأ!)هحمدالنببمرلط-2

إن":واقولى2الحسين!،لحسن(!.االةرسولىكان:تالىعباس

شيطانكلهنهةالد!اتتهبكلماتاعوذ:واسحا!إسماعيل!يعوذكالطأباكما

.25صلمالعديهة!هكلشعولىلممضعادلمعبدالتواباث!ر(198

.68/عمران"ش!10918

.91-8؟/هلى31س!18؟9)
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فيمااهوقوفأهررةاببمعنايضأالبخاريوفي"ا29(لامةعينكلوهنوهامة

فلماسارةعلىالاعتداءفرجمونهحاولةخبرويذكرالمصريةهاجرعنين!كره

هررةابوفتالى.هاجروأخدههاإبراطمزوجهاالىأعادهاهنهاالةهشه

إينمارةوهلف")39(السماءهاءبنيياأهكمفدكك:هاجرعنعنهاللهرضبم

لأنالعربهنالعراتيينوجعلالعربهنالحديثأخرجهمهصرأهلىانالى

لنانيحقالعربامالمصريةهاجركانتفاذا.عراتيأكانالعرباباإبراطم

هفه(!)اللهرسولىذكروتد.(العربابوالعراتبمإبراهيم)إن:نتولىأن

خيرأبالتبطفاستوصعواهصراستنتحتماذا"قالىعند!ماللمصررسنالرحم

التبطية.هاهـلةالىإينعارة."رحملهمأن"ووايةوفبى")49(لهنم.صهرأنأني

كانتآدمعصروفبم(آدم)ببدأالدينيالمفهوبمبحممبللفةتصورنجاان

توبهالىيستنداللنةلعصرالتحديدوهذاوالحاجةالبينةمعتتواعمبدانيةاللنة

علىوالاستعدادالتابليةآدمنياللهأجدولذلك(س*!ءأ!وع!ةتعالى

الايةبجايشدداللفةاصلوان.اليهتتطورانيمكنوهاكلهااللفاتتعلم

فيهوغرزالنطقاهكانيةالاندممانفبمخلقتدتعالىاللهانايتوتينىالسابتة

أهامالاشياءبأسماءنطقعندط(السلامعليه!آدمعندولدأتالاستعداد

تطوريةخطوطفبمسارتأدمعندبدأتالتبمالبدائيةاللغاتهفهولكن.الملانكه

وأشهر!أتسامثلاثهعلىالعلماءتدمعمهاأساسيةلغاتالىالاماللغةنيهاتطوربئ

الذي(ك!ول*ءللاول)هولزهاكمىنظريههيفصائلىعلىاللغاتتسمتنطرية

والطووانيه.،الحاهيةوالساهيه،الاورليةالهندية:فصائلىثلاثكلهااللفاتيجعل

لفتينبينالتولىيمكنهعينةتوانرينمروطبضرورةالقولىالىاللنةعلماءانتهىوتد

الثلاثةالمنمروطهذهسميحالدكتورحددوتدلا")59(هالفويةفصيلةالىتنتميان

الاقي:نحوعلىوهبم

.175صالاثبياء/قصصكثيرلمابن291)

الروا!ةطكنين!ر!فنبويحديثالعبارةهنهمكونقد.147ص/س.م/كثيرابن391)

هرس8.اببمعلىهوتوفة

كتابهختصرلمالنتيهب!بنالمعر!فابراهيمبناحمدبكرابولمالهمذالي4191

.59ص/البلدان

022./صعربيةتضا!االلنةنته/فيد.سميحلممفليأبو59()
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الصوتية.اللطمبينالتمنمابه-1

الصرفية.النطمبينالتمثمابه-2

."هطردةلتواعدوالصرفيةالصوتيةالنطمبينالاختلاناتخضو3ت3

يقولىالذيجنبمابنهدكلالاوانلىالمسلموناللفةعلماءاللغاتبتطورتالىوتد

:اصطلاعأمهيالهاماللفةأصلىعلىالتولىباب":اللفةأصلىعنالخصائصفبم

هواثنآاللفةأصلىأنعلى.النظرأهلى!ثرغيران.تأهلىفضلالىهحجهوضعهذا

هبى:يوبآليتالىالةرحمهعلبمأباانالا(وتوتيت)حيلا،واصطلاعتواضح

هوضعيتناولىلاوهذا(س*معماءأ3وكأةتعالىبتولهواحتجالةعندهن

وهذا.عليهاواضحأنعلىألمأض!و:تأويلهيكونانيجوزتداثهوذلكالخلات

تولىيمنحلمانهعلى.الحسنابيرأيوهذاهحالةل!سبحانهالةعددهنالمعنى

سبحانهاللهالط:تيلىبأنهذانسرتدانهعلى(أدمأي)منهتواضحانها:تالىهن

والسريانيةوالنارسيةالعربية:اللناتبجميعالمخلوتاتجمعأسماءأدمعلم

اللناتتلكمنبلنةهنهمكلوعلقاللغاتسمانرمنذلكوغيروالروبيةوالعبرانيه

بانهجنيابنويذكر.")691بهاعهدهملبعدسواهاهاعنهواضمحلىعليهنفلبت

والانتتالىالهجرةكانت.حيثأدمعصربعدكا!791والتواضحالتوتيتبينهتردد*

فيطوريتصاعدالبمنمريالجدميىبينالتفاعلىوكانالتار!تبلىهاعصورطابح

أساسيتينبصفتينلعصور2هدنهاتدممتوتد.عياثمهظرتويحيممنالبيئمرتابليات

صعويةب!ممببوذلكواستترارهالمجتمحتجمعبعدالانعزالىويحدثالاثعزالى:وهما

تدالإنسانان!ذكرحيثأيفميليذلكذكروتدالتحولىالثانيةوالصفة.المواصلات

وتتحولىهبكرةبصووةتتماليزنسبيأهنعزلةجماعات:الاتيةالخطوطوفقعلىتطوو

تزافىبمبعدنيمان!لكيلبمالمعالمواضحةجغرانية3اعراالىبينتهاهحلكيفأ

بصورجديدأاتحادآ(المورثات)الورائيةالجسيماتاتحادعنهين!نمأ(تهجين)

بدايةوهحالتدمهنذبشريةهجموعاتللكوينههدأالعرافىكانوتد()89(جدأكثيرة

المهمةالمستتبراتاحداوهوئلأاوهترأكانالعرافىانبلىالعاتلىالانيممانظهور

العراتبمللمجتمعثتانبمتاىلمكوينهناسبةكانتالظري!لأننيانع!رتالىلإنسان

.42-4؟ص1بلمالخصماثصلمعئمانالنتحابولمجنيابن1691

.4قيص1بلمالخصائصلمعثطنالفتحابو/جليابن(79)

03./صالعرفىالت!9لاسطورةالعلمياللحض/اشيليمونم!غرو/(189
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عليحضأ:اودلجيالمدطتيهو.التفسيرالالسانعفدية.لتطوورح!الم!وهداالتنيم

والمستترينالعرافىالىالتادهينبينالتناعلىوكان9العراارضعلىكاثتالارض

نبمسلاليةجناعةاندهاج،وهو"للعرقاهتصاص"حالةيولدتبلهمأرضهعلى

ياخدثاندرنهنتختنيالمندممجةالجماعةيجعلىب!نكلأخرىسلاليةجماعة

وهن.فيهااندجتالتيالسلاليةالجماعةهطهرنيهلحوظةجسديةتبديلات

فويان.ذلالةذاتشواهدعنهدملكالذيالانضاءهننو3اولعلىالإهثلة

صثانهالعلماءبعضيعتتد!لذيالتاستبلىهاعصورنبمالمملاليةالجماعات

عصرنافبمحتىهمممتمرةهذهالنهـيانعمليةولاتزالىهئلا.الادنىالمنمرقنبم

ثحنثمطناهناناساهتصاصانوييد؟.الاهتصاصعمليةجانبالىالحاضر

لكونبداياتحيثثوععصرفيولذلك19(نعلأحدئتحتيتةهونياثدرب!لىلاثسان

ضهبعدوهاا!ديينوتد!م3العرانبىالسوهررسنظهورثمالترويةالمجتمعات

واهتضاصتنويبعملياتحدثتفتد،العنوانهذاتوضعتحتاني!نالاحداث

حثولنتهما!ديينوطوررولفتهمالسوهررسناختفاءالىادىلنويوتناعلى

ينتموالذيا!ديينهحوتناعلهم9العرانيوطهوربمالبابليينهعثنسهالإهر

الإلففيوتبلور.هتقارلةلغويةأصولىفبمهعهمويدئمتركونواحدةسلالةالىهعهم

الحكمأنطمةنبىتس!واجتماعيأولفويآحضاهـلأهلكاهلىهيكلألميلادتبلىالثاني

هتطوراجتما!بم.لواتحرافىامستوىعنعبرتلنمرائعنبموتمئلىالسلالاتنجرلعصر

الانبياءابوطهروتطو؟العصرهذاقمةوفبموالتزاهاتهالتالونلضرابطيخضح

معهاونؤاصلىأدمبدأهاالنيالطررشهعالبميوضمحلكبمطهراالسلإنم.عييهإبراهيم

سنتوضطولذلككتيرأالترأنتوضطومعالمهالفعخصيتهوعن."؟آتممعلامعلدطمنح

الكريم.الترأننصوصخلالىهنا!ريمالنببمهذالنمخصيةمح

.501-401صلمس.ملماكمعيلبملمغورميلد19913
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الثافاالمبحث

ال!رالمال!رأةثصومىى(ليلا"ميمهأأبرأممم

النبوالة8ماهالثوأ

وتصديهالتأهـلخيةالواتعةعنحديثهنيغيرهعنالترأنبمالنصاهل!زلتد

والزهانيهالمكانيةالملابساتهنا!ديثيجردالترأنيالنصان.رلخبمالد3للحدث

الزهان0تتجاوزوفاعليةحركةالفعلىويمنحالمجردالفعلىعنويتحدثوالمنمغصية

التيالمعالجاتعنحديئنانبىالحقيقةهذه!دناوتد.والإينعخاصوالمكان

وضوحآاكثرالتضيةهن!وتبدو.بالتارح!الترأفيالنصلربطهحاولةنبملهاتعرضنا

.(السلامعليه)الخليلىابراهيمشخصيةعنحديثناعند

وندئطته:ولادته

نصاولىولكن(السلامعليه)إبراهيمولادةعنالكريمالترأنيتحدثلم

نبيأاختيروانهاليهأوحبىتدبأنهيخبرهوأبيهإبراهيمبينحوارحصلحولىيطالعنا

بدايةعنيعبرالنصهذاانولددوالمنميطانواتباعالإصنامعبادةهنأباهويحذر
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إبراهيمبينوتعالذيالحوارلهذاتصتأخرىدصوصولبم)..؟الابراهيمالحيم

اضاط+صخ!أزرلأبابراكلل!لارأتعالىتولهنبملجدالاثعامسوةننيوأبط

بينحصلىأخرحواوهذايكونوتد()101(صفرولىوقيثألكفي*ه

تدالمواجهةتبدوحيثيختلفهداإبراهيماتبعهالذيالاسليىلأنوأبيهابراهيم

بأسلوبوالموادعةالودأسلوباستبدلىتد(السلامعليه)إبراهيموانوتع!

المورنجينبينجدل!ائارتهسالةهناكولكن.وأبيهاقىلعتاثدوالتسنيهالتعليف

ذكروتد(أؤر)بابراهيماببماسميحددالتزإدبمفالدص.الاسلاهيينوالمفسرش

واهلى(ل!رم)ابيهاسمانعلىعباسابنهلهماللسباهلجمهوران"كثيرابن

أزر.اسمهلمجهكانبصلمئئفأننتيلىالمعجمةبالغاء(؟!م!يتولونبالكد3

والإخرلكباحدفمااوعلماناسمانلهأؤر!ولعلىاسنهانوالصوابجررر:ابقوثالى

الحاللهذهتنممعيرأالعتادويذكر،2101(اعلموالةهحتملىتالهالذيوهذا.علم

لنطيقوأزرل!3هونانجدآالجانزنمنأينموراليابراهيمفسبن!ذا":ني!ولى

الذيالتديمالجدعلىأمرجل!علىغلمأالاسمهذاكانسواء،واحدلأهختلفون

نييتالىكماتد!يمجباسم.اليالقيمالتسبهاوكئ!آألنعوراليهيممافةتدتسب

الليماليونطقهاألن!وراسمبةكد3فبمواحدةونطرة.وتحطانعدثاناليالتسمية

كتبتنتد.وهلةلأولىبميدآلددوالذيالإحتمالىهذالداتتربوسوريةالعرافىنبم

لكقلمالمعاهيةاللناتانيغنيولا.بالسينأسورول!رةأثورول!رة.انموروتآرةأزورل!ؤ"فم!

على(أسورية)اسماطلقو!الن!ينالاغركلوان.تريبزهناليعلةحريفلهالكتب

والياءالواوبيقالاغريتيةالياءجطتوفلممطينالىالفراتثهرهنابراهيمطن

الاثمريةاللفاتنبمبالواوسوريةوتدطقألاورليةاللفاتنبمبالياةسم!يةتدط!ولهذا

باللغاتالناطقينهنالكثيريقلسانعلىتيحتلط!ل!3كلمةانكنلكيخنيولا

ن!لكلإحظناناذا.بالحاءألدط!يممتطيعولاالنيقعددوتيؤتيراوتدطقالساهية

هبى(أزر)انههذاوتد-وهيىتيوااليفى6ليرخو"!.هقأتربنليمىكله

الذيقنطقهبىمعتيرا!قالتديم!عىاسميهت*ي!مححاللطل!

سار.ه!-نضكلمري!سنةهن؟8-هة11دهاى.-؟1ا

3ء!اا!م108!أسى18

33؟.!بطءاضسصكث!ا201،أبن)
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عرضخلالىومق.")3.؟(الواوفىالياءبيقأثممؤرب!مةويلطتوثهواتيعاتيرةيكتبوثها

!كوتهعرضإنهالنصمىت!د(السلامعليه)!كؤآبراهيملمراحلىا!ريم!التر%

!عليوهذاالإهعلامعبالةهنالتخلصاليأبا.ل!اعلساالإولىالبيلةبي!تونفبم

والمعابدالبدتدخلتحتىالعبادةهنهفيهاتفمنعتوتدالاصنامتعبدبيئةالها

الاوليالبينةهبمالبينةوت.عبالتهاعلىعاكنونالإصدامتاليالداسوعمد

عرضوتد.الكواكبعبادةفيهاكانتالثاثيةوالبيكة.وترعر3ابراهيمفيهاثثمأالتي

عبادةعتيليةتنليدفبم(السلامعليه)ابراهيمهارسمهأسلويأثمقفبمأ!ريمالترأ

نيتومهعفىحجةالةأل!هنتدلهالةتعليمهنوهنهغيرمبادرة!بطريد"-الكواكب

سمألهوعئل!ماكبيربابيدالنأسووضعنكسرباالاصلابماليعمدعللماالاولىالبيلة

يتعرضوهدا.وأنحمواالتيمندكمىأ!يدطتوكائواانكبيربماسالوالهمتالىتومه

هووتيلى"البا!لماللأجمهذايعبدش!اثهلتوههنيتولىالكواكبعبالةتحيل!ةالي

الشممىالىترتىثمحسدهامنوأبهىهدهاأضوأهوالذيالتمرالىترتيثمالزفؤ

متئؤمسنرةهدممخرةالهانبونحسلأص!باةالئضافنهالاجرامأثمعذهبمالتي

لك!أ!ك!لماكبرطارييطاكل.ياز!!صراى!طأقالاوليا.هربية

و*رضالع!قيلدللليو!هيو!تثيتفعرجمقهمايرىثيكل

طانولدالة!يأول!ونيللىتومه!طفلعثرجمنهق"وما!نفآه

نبمتهوعطتهانوالطاهرثطما،1!ا.؟اد!الشاءلقيتضرجمو43ماولااس

كانهذاانوغ!ه9اسحاابقنكروتديعبلدنهاكاثوافالهم.حرانلأهلىالكوكب

.بها.ووكللااسراثيليةاخباراليستلد!مو.صغيرأكانلماالصربهنحون.خج

وكصرباعبالتمنبملاطرهمالنينوهم.ألاصلاميعبلرنكاثوابابلاهلىأها

"أ..؟ا.جهلم

اتلمبابلىكاثتحيثتممؤ!فعراوةكثروكالت*!لىالمواجهةكاثت.بابلىوفبم

الذمم!الملكرأسهعلىيتفمربرممطسياسبمثطام!يها.عررل!رعخظتالعالمطن

فئدانبدابراهيميحاجججاءالملكهذاانالترأثياللصويلفر.ابراهيمتحدى

عبالةعتيدةإبطالىفبمتومهعلىالحجةملكالتيمعتانداالسلامهليهاابراهيم

.166-لأ65صلمهالالبابوابراهدملمهحميعباصىالعةذ/11ة13

.7808-لم*لعامس!8ا؟.!ا01

.33؟ص!لم!بهميىجىلماب؟.هأ
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تبلهو!ر."أت!فبزئلكفبمالعالمساتالتبمالوثليةالعبالةهئه.وزأافها!لإهعلام:.

علىالالمعانلئم!لىالديطانبلاهاالتبىالتاعد!ةهئبلتحطيمابراهمالةنجث

العالمعليض!تهايددررطهاةفيلهثونالكهلةكان.التبمالتاعدةهئهولكق.الارض

!بستراتيجيأحلئأ:نكانالكهلةهحهصالحهاالتتتصعيا.نجنهةصعلطةهعهمكالت

ليحكمالممماءهنهبطتدالطكبمالنطامهذاإنالكهدةصؤوحتي.والمل!ا!هده

نكر!لنلك.العبادهصانرفي.التحكمفبمحتأالملوكالالهةطحتيتد.الداسا6.؟ا

الةال!ه)تداالسلامعليه)ابراهيمحابخالذيالملكانالترأدبمالدص

جريانالاهووتممخيرخلالىهقهلكأجعلهبأنعليهوالعملهكناايالملك

الحتيتةهنهلسبنالإثمعانهذاولكن.الملوكيةالالسانهذايتسلملكبمالشالير

الاحياءعلىالةبتق(السلامعليهاابراهيمنكرهانبعدبجبروتهناعلق

وعيهلاستعادالملكهذال!هلهالوالتبمالحتيتةهنه.والاماتةالعدمهقوالايجاد

ابراهيملهفتالا)،011وأتأصاظة:وغروربصلفتالىولكدهتلؤرر

لاش.وشفي-!ببتلمفربمقبها!التالمثعر!منبلنعمىيثيي!ان

وهبمالكولياللطامفيالةاجلماالتبىالحتيتةوهنه؟(،81!لم!قسم!ي

السماءهنهبطتالتيالملوكيةعتيدةحطمتالتبىهيالممفعرفىهناللأمعسخ!بم

أعلنطرةالمط!هفبى.كنرالذيوئهتاللاهيىهذايفيرانالملكعجزعللما

تدالوثنيةمحالمعركةانورلهدرالملكهنموتجنهوعقدحوتهحتيتةهنابراهيم

ابراهيموأعلنوالوثديةوالكهدةللملكعداوته(السلامعليه)ابراهيموأعلنادتت

-طافىيتمةعلهحكايةعقتعاليتولهملهاترأثيةثصدصنيالعدإوةضهعن

هذاوني.،19.؟االعالمينلي!*يرعلر!أنهم.لأل!صن.و*3قىهتجرن

رح!الد3فبمعميتةالاصلامعبادهانوهيل!ريخيةحقيتةعنابراهيميكال!فاللض

نالجدلنلكالاصنامضهشبدكاثت،التليمةالاجيالايالاتلصنالإباءكاننتد

الطينمنأممدامهنتخلولكنلموأتدمهاهدهاالاولى0الطبتاتنيالعرافىحنريات

الملكمةان)التلماءالعراثضهقملةاناجممتحيثالتلممر"الم!هصالرالطرا1601

.االصماههنهبطم!.

.258لمالبتر8اس!17018

.258لمالبتر8اس!8؟8.ا

.7577-لمالدهراهاس!8؟.9ا
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ترأنيوثص.3ا.؟؟(العراحفرياتنيهانلةأصنامعلىهختلنةطبتاتنبمعثروتد

وطلاأتعالىبتولهالاضامل!ه(السلامعليه)ابراهيمعداءعن!عبرلخر

عامكلنبىاليهين!دبونعيدلهموكان"،)1؟\(بر!!واانبا!ءكيهق

!نطرأتعالىالةتالىكماستيماثبم:فتالىليحضر؟أبؤفل!كاهالبلدطاهراليهرة

الىتوصلىحتىالكلامنبىلهمعرضى-،)2؟11.اني!ضالنجولملىضة

عبادةهنعليههمهاولطلان.الحقال!هلينوثصرةأصنامهمإهانةهنضصده

لكسيرحادثةفكانت.أ!(")3الاهاثةغايةتهانوانلكسرانتستحقالتيالاصلام

الاصنامهن!شمعيةتلميرفبىذكيةطر!قةوكاثتالالهةهنهتناهةعنتعبرالا!نام

ابراهيمضدحربهمواعلنوار!سهمعلىوثكسواارلكسواولكنهم.التيمثنوسنبى

وسلامأبربأكونينارياتدناه!اعدينكعتمانالهت!و!صرواصرلوهقالوا!او.ميله

.،1!ا؟؟(*ضعرين!حعلناهمكيأبهواراثراهابراهيمعلى

كفرعنعبربئالبمنعريةل!ر!فبمبارزةعلاهةإبراهيمتحرشحا!ئةفكاثت

ابراهيمحرقتراركانوتدإبراهيمبهجاءالذيوالدينالتحيدعلىحتدمالقيم

بهاتامضيةوتهيئةتنسيولخلالىهنالملكطننهالكهنةهن(السلامعليها

العمليةوتمت(ألهدكماثصروا)بتولهمإبراهيم.علىوالمنععبالتيماينمنثئراعلسا

به!اراثواهالجعيمير!لأمو؟بنيلأيآلهابنوالالواأتعالىتولهفيكمابناءباتاهة

الكئيركماالحطببهوضعواالذمم!الضخمالبناءهذا(1011(*سفلين!!ت

لحررشحطبألتحملنعوفيتلننتننوهرضعتإذاضهمالمرأةان"كثيرابنتالى

واطلتواالحطبذلكفيهافوضعواعظيمة(حاوية)حويةالىعصواثم.إبراهيم

نابعد")116(تطئرهدالهلمنيهاشراروعلاوالتهبتوتأججتنا!وب.الدارفيه

معنكثو:عديلههواقعفيالتدتيياتعنينكر/مالونضكرات/هاكمي/هالوالطر11؟.)

.ا!صداممنهائلةاعدادعلىطبمهستر

.57لمالإلبياءسوؤا1111

.98-88لمالصاهاتسور121118

.136صلما!لبياهقصصكث!/ابقا113)

.6807-/الانبياهسوؤ111عا)

.-7918/الصاناتسو:ا!15)

كيفي!ليفيماالقايمةال!معرائعفترةانطر9130صالانبياء/قصصلمكثصابن11601)
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نياال!شخاصيةابطالوهيالقرأعنهاخثالتبمالمعجزةخلالىهنالةثخاه

ل!انإبراهيمرأىالاذىهنسالم،يؤذعيلابردوهوااوسلاهأبردآاجعلهاالدار

وهنهونهاجرالهجرةفترواليهوصلتهااليالاهور!لتانبدالعرافىنجلهضام

ضهالذي(السلامعليه)لطاخيهابنبهالموبلأينهنهعهوكانهعهأمن

هستمراتصالعلىوكانفلسطيننبمهنهاالتررسةوالتريسديمالىنبيأالة

فيوالاستترارالهجرةبعدظكالىا+ياتاشارتكمااالسلامعليه11ب!براهيم

بدايةتمدكلوهي(المملامعليه)إبراهيمحياةهنالاولنالمرحلةهنه.نلسطين

نطلقانيمكنولااالسلامعليه)ابراهيمتواعدماارسيالتيالتحيداهةلكوين

العرباهةنجررتمدكلوهبىالصريحةللعربيةسابقةولكنهاعربيةالبدايةهفهعلى

العروبةجن!رتمدكلحالةالعراتيةكانتلنلك.ا!ربابوفهوإبراهيمابوهاكانالتبم

الدطوبرفيهوتحالذيالخطاثنسنبىسنتحفاثناالعروبةعليهااطلتنااذاواثنا

عليهاإبراهيمفيهااسمقرهحطةهناكوكاثت.لورديأكانإبراهيمانتالواالنين

ابراهيمحياةهنالمرحلةلهنهالكريمالترأ،ن!نصوصتعرضعتوتدهؤهمض(السلام

ناالطركأعلماءوتالى.ا!واكبيعبدونكانواحيثالباطلةالتومهولاءلعتيد!ةيتصدىوهو

كانتولابلىبابلىهنخروجهغند(السلامعليه)ابراهيمتصد!ماالتبىالمكطقةضه

هديلةوهبم!لكواكبلعباورعالميأهركزأكانتالتبمحرانهبم،التد!يمالعرافىتعبم

التيالدصهصعنتحدثناوتد.3والعراوسورياتركيابينطرقضرقفيواتعةشية

بخينتارعندما!لكواكبعبالهعتيد!قتننيدنيإبراهيمالةأل!هاالتبىالحجةنكرت

الكواكبشهئسيرالذمم!الةعبادةهبمواحل!ةثتيجةالىوأوصلهمورنلهاالكواكب

هححرانهن(السلامعليه)إبراهيميخجبعدها.ينيبول!يانلىلااثرهول!قى

ابلةباثهاالتوراةاهلىيقولىكمالاعمهبنتوهبمسارةزجتهوهعهواتباعهتوهه

بأثهمالرحمنخليلىالعطيمالنبيهذاعلىانتراءوهذا.لوط)17؟ااختوهيأخيه

الإنبياءاثروتدميروالا!حالتيمتحطيمنيألططودينمأوهذاالمحارميتر!ججعلوه

اضطرتههجاعةحدثتنلسطيننبىاستترحرانهنخرجهبعد.بهموالاتتداء

تبلىهنهطاردأكانلانه3العراالىالعودةيمممتطحلملانهمصرالىيهاجرألطالى

عليهاابراهثمابراهيمفمه!عي!ىكانالذيالعصربالواتعالتحراكلعقوبةارتباطتخح

.االسلام

02.لميكوينال!رامهغيرهنأبيهمناختهالهاالتديمالعهدهي11711
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حديثنبمالاسلاهيةالدصصتفكرهاهصراليوهجرته9العرافيوالكهدةالملك

!مذاىهوبينما"ةالكن!باتحديثهنجزءنبمألبخاريروا..صححشعريفلبوي

احسنمناهرأةهعهرجلآهاهناان:لهبختيلىالجبابرمنجبارعليهأتبناذوسا:

نتالى:سارةئلالي،اختبم:تالى؟شههننتالى.::عئهاوساله.أليهنأرنمتلى.اللاصى

انكنأخبرتهسالنبمهذاوان.!يخرفيغيرجم!هوهنألارضجهعلىليسصعا:يا

فتالى:.نأخذبيدهيتناولهادهبعليهلخلتنلمااليهانأرشلى.ل!بيديفلا.اختبم

نتالى.اينمذ.اومثلهاالثاليةنئاولهاثمنأطلنهاالةئدعت.أخيبرئهولالبمالهادكي

تلاهوثيلمائكم:ئتالىحجبتهبعفيندها.ئأطل!ئلمتأضرفي.ةولالبمالهالعكبم

بيلهنأوهأيصليقالموهوفلاسه.هاجرفاخل!مها.بمنميطانأتيتموثبملاثماب!ثصان

ابوتالى.هاجرواخدم.دحرهنيالفاجر-اوالكانر-كيدالةرذ:فتال!؟مهيم

علىلجدلا:تالىاثهالعلماءوتالى،81؟؟االسماءهاءبلبىياأهكمندكك:هرس

علىويتعينأحغاله.وغيرفيغيريهوهلينزجينيعلبم،وغيرفيغيريهوهنالارض

فلسطيناليبعدهارجعئم.ا)9؟؟االسلامعليه)ثبيوكانهعهمكانلطألأنهذا

اليعوليتهولعد.المصريةالتبطيةهآجر!حبتهمجزولوهالىولمجيداثعاموهعهم

ننزلىصوغر(ويسمى)زغربفوزالمعر!فالنورارضاليلطأصحبنلسطيق

وكانالزهانذلكفبمالبلادتلكأموهي(الميتالبحرينماطىءعلى)سد3بمديدة

ب!براهيموعلاقتهلوطاوضاععنالكريمالترإنهـسمكت.نجارآكنارأأينعرارآأهلها

الجبارمقهنصمعليهتسلطلطآتنكرانبالكد3اهلىرواياتولكن(السلامعليه)

وثماليةثلئمانةنيالدطمسارالخليلىإبراهيمالخبربلغفلمااهوالهواخنرانأسرؤ

الةاعداءهننتم!.اهوالهواسترجح(السلامعليه)ناستدقذ.لطأوجلأعشر

وعسكردهمفمقيفممالياليوصلىحتىأل!وهمنبم9وساوهزههمكثيرأخلقأورمموله

والة،الخليلىجيمنىهوضاكانلانهسمبمانماابراهيمهتامواعلن.برز؟عددبطاهرها

المقدمى.بيتاليورجع،102؟اابكلم

هقأتعبرلصورل!د!المصر!ةاثهمارليمب!.471ص/الالبهاء!صصكئ!/ابق811؟1

رحلةعنتعبرطعلها!رعويصرالي.الهدا!ابكدمهصرالىبرحلةهكيمبدتهاللة

ليالصرألمربهلصلاحمدلمد.لمسمعةأدطرا.الصلاماهلههابراههم

لأ.49صلمل!الم!

.؟دا9صلم.صىملمكئ!ابن911؟1

.؟15صلمص.م.كثرولمابن10121
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مكة4الىوالذهاباسماع!ولادة

كثير؟دصيمأولكقاسماعيلىلأبراهمولدالهألكريمالترأليدصيخرلم

علدطم)لابراهيمإسماعيلىتصفوهيإسماعيلىحياةعنلاحتةهراجلىعنلكمت

عقالعلماءبينالخلا!وراءكانالمعببوهذاالحرامالبيلمليان(السلام

التي(المورد)بالكد3أهلىبروايةالمدمملمينالعلغاءبعضتاثرفتدالانبمحم!خصية

عنتحدثتالتبمالدصصالمسلمو%ليلطرولمااسحافىالن!بد!انعليتدص

المسلمدنالعلماءهعطمولكنالذبمحهو9أسحايكوانتتحملىجلهـباالذببم

التبمالحقيتةالدوانحوكمفمنوا(السلامعليه)اسماعيلىهوألنببمأواعرارجحوا

الطاهر8وهانه.9اسحاجعلوةاستعيلىهوألذبيحيكوانإدكاراليالمطودل!لعت

وعدمتعصبها!م!يالإسلاهيةالمصا!ربهااتصنتكبرىحقيقةللالكائمف

وايحاببميكنلمتعاليالهفان.المصدررلانيةتمم!الهابلىالبائمرلاهواءخضوجمها

اسساوضعوالما.الاخريننوقالبئمرهقهجموعةيضحاوعرتجيةاسمىعلىينضلى

والن!رىضجمودوالالتأالباثعريللمجتمعهعالمووضعوهاالإدبياءاليهادعا

دجدولذلكلها؟2؟ا!لقممنبثعرفتمبلجمنوبكميعلبكم!لمللوأ!بال!الفهفيء

تصفه9اسحاعنسحمعئدماالاسلاهيةالمصا!راوألكريمالترأاوالاسلامعلماء

ب!براهيم9اسحاارتباطعلىركزألكريمالترأانبلىالصالحوالعبدوالدبؤبالصد!

الاسلاهيةالأثبياءانل!دوهذاب!سحافىلابراهيمبالبمنما:هوضعهناكثرنبموركز

واتنرفى!ونهنالاثبياءبجممعتألبسلموانبيلهنمتمييزلاالمصالر!بم

نبمهسدهكةالإصعلاميةانمصادرانت!دالطاهر!وهنه.هدهمواحدلتيمةالتاص

لم31ألكريمالقرأ)المسلمينكتأبوانتبلهاالتبمبالمنمراثع+نرهاوعلمجودها

الترأاننجدنلكعكمىعلىسشتهالتبمالكتبهن!()هحمدالدببميأضه

تدخلىبسببالسابتةالكتبفيالموجوررالإخم!ناتاوالإخطاءيحولمالكريم

الدبيسبتواالذينالائبياءلئبوةهصدتآالكريمالترأتعاليالهانرلىدالما.البعمر

ينعبهة.تحوطهاولنعكاليهيرتيول!السابقةالكتبعلىوههيمدأ(!)هحمدأ

أهلىوووايةالكريمالقرأناستقلاليةتوكدالقرإثيةالروايةخصوصيةكاثتوين!لك

01(8لمالمالتسور؟11211
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ابراهيمابياسماختلافحولىالعتادالاستاذيذكروكما.الحتيتةهفهتوكدالكم!ب

فاندهالملاحظة!هوتفيد":نيتولى(ل!3)التوراةوفبم(أزر)ألكريمالترأنبم

الاسلامنبمابراهيمل!رح!يكننلم.الخليلىسيرةهعارضهنأخرهعرضفيجليلة

غيرالدينيةالاخباردراةهنالممنعرعينبعضزعمكماالدطوبيةالمصا!رهنهمعتمدآ

هن!شابهوهاتير؟اوتيرجآاوتارحأابيهتسميةهنايسركانلمالالاالاسلاهية

بيثههذهل!ثما.توجيهأيتطلتدمميتهبأزرعلىسببهلاككانولما.التصحينات

.!)22؟(اللطودهصا!رهنالحجازالىتصلىلمابراهيمدعوةانعلىين!تىبيناتهق

علماءولكنإسماعيلىب!سمميصحلماسماعيلىبدئمارةفكرالذيالقرأثبماللص

فيجاءفقد.ذلكعلىيدلىالاياتسيافىلأناسماعيلاثهعلىهطبقينالتنسير

ر،بهربفىثابانيوللاةوسن!انهإبراهيملسانعلىألكريمالترأ

ارىأنيبنييال!لمعيمعهبلنيللماه!ليمفيم!بثمرناهالصالعينمنليهب

يلاثطءانسعح!نيقمرماا!علىأبتيال!هقىىماثا!أنطراثمعكأمبشام!ي

انالررياهصلدتلدهابراهيمياانوناديناهللجبينوولاسلط!ده!نمن

عليهوترجمناعطي!هبنمحولديناههالمبينالبلاءلهوهلاانهالمع!عنيننحز!عكدلك

انههالمحيعنيننجزمم!هكتلكابراهيمسس!مه*ضىين!ي

لنف!عهوط!معسنلريع!ماوبننبيآأسعافىوشعرناهالمرمنينعباظهق

وهواالحليمالفلاماالإولىالبمنمالم.بشارتانالاياتهدئهفي(11231ص

فىبصوصأتعالىوتوله.(الكببماسحق)الثانيةوالبمفمارةاسماعيلى

وهياللثليةذكرأللصلإ.9لاسحااسماعيلتعنبماثهالإبد(صتو!م

علدطم)واسحقابراهيمتعليالايةالطهنل!سحافىاسماعيلاليالمعكلفبمأقرب

ابراهيمالمعنيكانولوذرسههنلاسحافىالاصلىهوابراهيماناذ(السلام

نيالفعيجعلىكانالقرأنلأن.هبينلنفمممهوظالمهحمممن!رلتهوهنلتالى3لاسحا

،يعقوباسعادوداءومنباسعالا!بثرناه!اتعالىتولهنبىكماالاطاهظم

وكلأويعتوباسععافىلهووهبناالتهدونمنيعب!رنوطاعتزبهما!لما!اتعالىوتوبه

بيعتوبيمتنكانالةولكن.اسحافىابنهويعتوبانوالمعرت.،)124(نيفي

.167صالالبهاءلمابوابراهمهحمودلمعباسالعقاد/ا1122

.\3؟-99/الصافات!م!ور112316

!ا.9/-صص1241ص
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ولكق.واحدآالخطابفكانكالأصلىالنعنجعلىالفهالبمنعارةويسوفىابراهيمعلى

وهن)يعلبم،هـس!ماوصةالايةفبماللصانالضم!نيترجح!ختلفعلل!ما

نبممخدكني!ينمخصونعلىوغاداخطفالضم!لان.الاسحافىاسماعيلىفرية

ابرابيمعلىيعوباولعتوب9اسحأاعلق.النمنمنملىالكلامئيالضميركانحين

لهـئالضمير،ئييعقوباصحادولاء؟نبحاد.؟من.!بنبيبرئإ.!اتعادتولهئبموئلك

،وصبا!ددأءوفيفيكأيخئأ..ئنن.فونه.تعأليإبراهغعلىيعودبدئمرئاه

فوبهئني9لاسحاابراهيميعلبم.إلكلاملوكانوكذنكأبرأهننيعلىيعودلهنيالضمير

ناترجحالمثدىبصبينةجاءولما؟الضميرينردانلأقتض(نريتهماوهناتعالى

.االسلامعييه)ابراهيموهوالاصلىهنتنرعا.هخدلمنينفرعينالمتصود!كون

لالهإسماعيلىكانالذبحانتوكدالبشارتينحملتالتيالصافاتسو!ةنبموالايات

ابنذكدوتد!ي!الصالحينمننبآإسحادوشعربخهأبعلهتالىث!الذبحتصةنكر

.الاسرائيلياتالىاستندفتدالمسلمينهن-9إسحاإألذبد!-ذهبهنإن:كئير

يفرةنسخةوني!يل!ابنهيذبحانإبراهيمأهراللهانالتوراةنبماثهنكروتد

حملهموانما"تالىاناليهنتراةمخ!وبةهشمةهناهاإسحافىنلنطة9)02؟(اسحا

رسيولوهلهمالحجازيسكنونالذينالعربأابؤإسماعيلىن!ن.العربحمممدهذاعلى

نافأرادواينتسبو%ليه--الذبم!إسرانيلىوهو-يعقوبوالد.9داسحا(!)الة

النضلىبأنيتروالمبهتتوموهمفيهوزا!واالةكلامنحرنواالدطمالمنعرفهذايجروا

الةصلىهحمدبشارةهبماسماعيلىبمنعارةفكالت")26؟(يمنعاءهنلجهالةبيد

التبمالخطوطكل(!)هحمدالدببمأجلهنزسممتتدألاتداروكأوسلمعلط

هحمدخطوتناهيواللفاتوالممالكوالإهمالاتوام.تلاشمتتدرح!الل!نبماضدت

الاثبياءه!لإءبعثتدألةكأابراهيمالىونوح(السلامعليه)ألمهنذ(!)

تتودالتبمالمسيرةهعالمرح!الل!فبميحنرواولكبم(!)الةلرسواليمهدواوالرسلى

حكيمألةتانتأأهة(السلامعليه)ابراهيموكان.(!)هحمدخاتمهمالي

بكلمكربئابراقياكلواوتعانقتال.نجريتهتانفربإهاهتهاللهبماثرهفعغدها.حليمأ

عه!يلاينل!قدلمحييتيىهومنقلااهامأللناس!اث!ييللهولسهن

المرداارض.الىالطل!تحبهالذياسحافىعيدكابلأكخذأ:22لما!كو!الطر(1125

.امحرتهثلمه

.162صا!لببماءلم!صصكثىلمابقا261!
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تاعدة.نل!ربئجنتالربئ!مح!نجبخليلىالد!البدثعارةشهوهع(271؟ا!ض

وهيالكريمالقرإنأياتكليتهطالماالذيالمنهجوأ!ضالخال!معللتعاملىوأساسأ

هنهوتحتابراهيمنرايةهنكانوالوحتىكاثواههماالظالمد،ا!نعملىلاالعهدهذاأن

الة!يقالىاستجابنمنالإرضعلىالاهموكلاسرائيلىبنويوضمانيمكقالتاعد!

والاخرةالدثهافبموالكرامةوتمكيلهالةل!3يستح!اللقينهوبالتحيدوارتبط

ارقيوعددما.الدين!مالىولعنتهالةغضبنعليهالطالميقمنوكانأعرضى!مق

نلكتنكرإلتوراةولكنخيالهمنسبموهنصنعهمهنهذايكقلىب!سماعيلىالعرب

العالمعنالبعيدالمكالطذلكنبماسماعيلىوضعتدتعالىألةوكا.!نكؤدن!والد3

الجبالىيلكنبميفعجرولاماءلاحيثالمتنرالواديدنلكنيوالحضاراتوالمدنية

وس!ماالمحدةللامةوتهينتهالبيتولناءاسماعيلىعدددالد!هـلتوتفالجرداء

يدثمرقوصيجهاالمدنبجلبةهمنمفولىوالعالموالانطواءالتوقفهنالسنونبألاف

يخيموالليلالبتعةيككنبىركاصامدنمالد3وكانا!اهحمدالنببمنورالارضعلى

هنهحولىهنوالعالمألصحراءسعكوهعيتوافقالصدظهذاوكانارجاثهاعلى

الفونالانبياءقالهالذيالصراعهذاأده!طالىعمتهاهتدصراعأيعيلأسالبتعة

وعيسىوهوشىويوشف.هـلعتوباسحافىهقواثحدرواوتنرجمواابراهيمبعدالةبعثهم

وكانت.يقصصلمهنوهنهمألترأعليناتصهنهنهمكثدررونوأنبياءوالاسباط

لكنولم.ا!أهحمدأحبد!هالةراخد3حتىوتوضهنترةتعيمفىالعربجزش

الاهةلمنهالظاهرةالملاهحليتجاوزعطيمآلررآلهاخئأتدالتدرأنتد!رفيأهةا!رب

نبييهعوتهياتهااختيارهأتوانيالتبمالإهةوهذه.نفسهانيتتوسمهوما

ارضهاتلبعلىالبيتلدنبموهوابراهيمابيهاذاكرةنبمكانتاص)صمد

هذاهنابعدابراهيمذاكرةنيكانالاهرانبلى.البتاعوأشربئالارضهربزوعلي

فيهوتحركتالاحجارلككعلىالرضبعوابنهاهاجرزجتهتركعنلمارح!الد3

تننيذنييتباطأانيمكنلابربهالعارفالمتوكليناماموهوولكلهوانساثيتهعاطنته

لطلهيانهكبهنياستترتوأهنيةننسهخلجاتيمدكلالليكاءفكانبهالةيأهر؟ما

قللافىة.المتراهيةالصحراءتلكنبمالحيل!ةالمرأةشهمعيستتروالكبمتوبأالله

ابراهيرنجيواستمر(*صن!نعبدانوا!نئوا!نبني!قآالبلدهلاا!علىس!ايراهم

المعبربممبئعندنل!ليغيربوادثريتيمناسعكئتاهييريناألريهلدجائهدعاله

.24؟براليز8جم!سي12لأا
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لعله!ثعمراتمقوالنكلال!سى!رالنلىمنألمهة!ا!عل!هلمقمواريفا

الصحراءدككفيالماءعن!دحثونالذ!الاعرابهلاءيكنلم()"2؟ا!ون

لموا!رب.لهواخم!رهملهمالةاخد!:الذيتد!بممعهرجمدعلىاثهمليعلمو

علمدرمند!باول!تحركوكانواولكنهم!اينأهجدألهمليصنعوارح!الم!يكتبوا

الانبمابه.هساروهوالارضعليالإنسالطلحركةهساربربمعلى!تحركونفينهممذ"

انالتاصراسراكهمواخد3لماسالد!هجدعن!دحئونكاثرااويملمونكاثواولو

ينتمونسبةاخترعوالمايخترعواانالعربارادولو).هصريةجاريةاولاداكونوا

اللطرببوشحكانولو.رةالمخد3السيدةالىبالالتماءغ!هموتخضجاهـيةالىبها

الىنالاثتممعاب.أليهغيرهمنسبةعنشينأنكروالماابراهيمالىالنسبيجدكرواان

اا21؟ا.واختباراختراعمسألةل!نلمابراهم

ءالكعبسسة:بف

ولناءبيت.جطكلبحتيتةوطئىهمبخالتهمل!يطفمللناسوضعبيتأولى

بتعةالةراخد3الارضلهبهالهاللة.المساحةبينهنواختارهاابةنئنهاوارض

للمدانسةولايد!كوالاخرش.لايفريهوتحنيوعلمهحكمتهون!علقهباركة

لي!جمدالاختيارهذاجاءوتد.الارضواهلىالارضمتاييسونقعلىساكنهيحسدول!

بالسماءيرتبطالذيالمساوانولي!جمدالإرضمتاييمىعنالسماءهتاييمىاختلاف

وضعهاايضأنواهيمىالظو!هرهبمهنهكاثتوانالمال!يةونق!الطواهرعلىيتحرفيل!

ليجمعالبيتاختيارنجاءبمتتضاهايممميرلكبمللانسان.ورلممرهاالحياةأجدالذي

بونالجمعهبمالترآنيةالمنهجيةفكانتوهسبباتهابالاسبابالايمانبين

كانتجمالاجودأتمنحهاهواتعهاكانتالمدنكل.والما!ةالر3بينالحتيقتيق

الجبالىطلالىالاشجاوعبيروتتننمىالانهاربمياهشمراييلهاتلبضالمدنهنه

ولا.انهاوولاهاءلا.جيثأخرنو3هنجمالهاكانهكةولكن.الهواءوعنربةوالنابات

لرديانهاجبالهايلاهمىالسماءهنالنانلىا!ركان.الهواءعنهـيةولاأينمجار

الحجدجقوافلىوكانت.السجودوالركعوالتانمينالطا.نفونقلوبعلىوينعكدس

.3537-/ابراهمس!1281)
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نتنمممىوالراحةبالاهانتحمىحتىاللوربتعةظخلىانوهاالعميتةالنجاجتخترق

الاخرالعالماثوارعلىهلاكهنوتطلحومتاعهااللطنياجمالىالدنياهقاييمىكل

عظيمةكلمةتالىتعالىاللهوكأن.المتعبةالتلوبعلىالمتبلد!ةالرانظلماتنتتبدد

هنالحياخراجعلىتادوانهيتولىتعالىالةكأن.الحرامبيتههكاناختارعندما

بإبراميمالبيتارتبطلقد.هكةنكاثتالقسوةهنوالجمالىالضعفهنوالتوةالميت

مقالمبيناتأياتليههسمينوهدىمباركأببكةللد!للناسوضحيعتأولىان)

،103؟(.أهنآكان!خلهومنابرابيم

لابراهيمالسابقينالإنبياءمجالكريمالترإننيلمكةاوللبيتن!كريربىلم

هعهمهكةذكريرتبطلمالانبياءهولاءممالحوهودونحأدممدذ.(السلامعللطم)

هنذبمكةالإنبياءهولاءارتباطعنحديثهروالياتورلتوتد.لاتوامهمبعثواواثما

نبمالذيكالبيتالإرضعلىلعبا!تهببداءأمر؟الةان:تتولىأحاديثورتاذأدم

ودفنهاتوانه.البيتحولىطانتالتيسنينتهعنرواياتورلتونح.السماء

.هناكودفنوأوماتواتوهل!هلاكبعدهكةالىجاعواوصالحوهود.الحرامبالمئمجد

لاطرقهنوردتلانهابصحتهاا!زماوتوئيتهاإلىسبيلىلاالرواياتهنهانعلى.

تالىللبيتإبراطمبناءعنبتنصنيلىفيتحدثالقرأثيالنصاما.هتالىهنتخلو

وسمضللطالفينهيوطفرنطأبيتثرفي*البيتووأنالاوواهه!مكانوادأتعالي

لاسما!لىبمتمنثمواعدايراهميرلحلاث!أتطلىوتالى.()31؟اال!عجودو&جمح

خبرصحيحنبميجبمءلى":كثيرافيوتالى،)32؟اسلمالعم!أنتانلدمناتقبلرينا

نان!كرناوتد.(السلامعليه)الخليلىابراهمتبلىهبنيأكانالبيتانهعصيمعن

طافتالسفينةوانالبيتبهذاتبلكطنداقدتالواالملائكةوانتبةعليهنصبأدم

انهاترباوتداسران!عن.بنبمالاخبارهذهكلولكنن!لكثحوأويوبأارلعونبه

عليه)إبراطميذكرانالكريمالقرأنولكن،)+؟(بها!حتجفلالكنبولاتممدقل!

تو؟فبمكماالبيتزرداسماعيلىهاجرترفيوعندماالبيت!طبمانتبلى(السلام

ليق!مواريئالمعرميمعننهـعدثيغ!ر!ادثر!تيهنأسعكنتائيربناأتعالى

.69لمعمرأ"سور101318

.26لمالححسورة1؟13أ

.127البقر8/سور6ا32؟1

.017صالالبماءلمتصصكئ!/(ابنلأ331
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.الصلاةلاتاهةهعدهكانوانهأموجوكانالبيتانعلىيللالنصهذاان،ي!ة

قديمبناءولقاياهتهدهأكانانهاوبناعووجددالتديمهدميكونقدإبراهيمولكن

عنجاءوتد"لبيت!نلأبرا!!أظيا3ةتعالىيتولذلكوفياليهال!هأرشده

اللهمنبوحبمإليهأزينمذ"انه:وغيره(عنهاللهرضي)طالبأببمبنعلي

التبمالخيمةرنعتلما:قاليانههنبهبنوهبعن"الازرتبمروعىوتد")34؟(عزجلى

أدموهاتالبيتهوضعفبمبمكةلهوضعتحينالجنةحليةمنأدمبهاال!هعزى

هعمورألظفلموالحجاوةبالطينبيتأهكانها.بعدههنآدمبنوفبنى(السلامعليه)

هكانهوغيرالفرقننسنه(السلامعليه)نوعؤهنكانحتىبعدهموهنهميعمرونه

هوضعكان:تالانههجاهدعنوووى.(351؟االسلامعليه)لابراهيمبوىءحتى

وكان:تالىالسلامعلدطمادابراهيمنوحبيننيماالفرقؤهنفيو!رسخفبمتدالكعبة

البيتهوضحانيعلمونالناسىغيرانالسدورلتعلوهالاهدر؟حمراء!مةهوضه

المظلوميلاليهوكان(هحلهتعيينغيرهنيعني)هوضع!يثبتولاهنالكنيما

لهاستجيمباإلاهنالكدعاهننقالىالمكروبنح!ويدعوالارضأقطارهنوالمتعوذ

االسلامعليه)لإبراهيمهكانهاللهبوأحتىالبيتهوضحالىيحجوناللاسوكان

عليه)آدماللهاهبطهنذلظفلموينعرانعهلاظهار.دينهبيتهعمارةهنأرادلما

بعدوهلةأهةبعدأهةوالمللىالاهمتتناسغهبيتهصرهأهعظمأالارضالى(السلام

هن!هان")36؟((السلامعليه)آدمقبلىتحجهالملانكهكانتوتد":تالىهلة

وكانتأدمهنذأهميةلهاترلىلمال!هحرس!اهكةانوهبمتوكد.حقيتةالروايات

فبمتئيرهكةوكانت.بالسماءارتباطهالىوترهزتضيتهعنتعبرالاثسانهحهرتبطة

وانالارضعلىالانسانغربةعنتعبروكأنها.وغموضعأغرابةالارضعلىيجودها

لكؤنوأن.والخلودالترارداراليبعدنيماعنهيرتحلىتصيربزهنمؤتتهداجوده

أراداللهوكأنكن!لكالغرابةهنيخلوولاتدمعاوم!تيثيرأهرالعربصحراءتلبفبمهكة

جبابرةهنجباريستط!يعفلاالربالىخلفبهاتتحصقذاتيةوقوةسرأفيهايضعان

9!\.صلمالتراتصصكث!لماابن1341

مقفماجاءوماهكةاخبارهـ/442تاحمدبنعبداللىبنمحمدالولهدابولمالال!تجبم(1135

2طلمالمكرمةمكةلمالئعاهةدارمطابعملحمىصعالحرمعديتحتكل15ص1ا+لارب

.6591سله

.53صبلألممكةاخبار/الازرتي113601
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محةانو!الم!للاينكرولم.تلميربااواحد*بهانيينكراناوجازتان*رض

وكمالتالحبلأمعبمابربةمنيانسةهحاولةالاالعربارضخالمحبمهقلغروتعرضت

مقعدكللالهالعتي!البيتسمبم:الزبيربقعبدالةعنوورى"هعرونةلهايته

االسلامعليهاابواهيمتبلىالتد!يمةالعصوووفبم.،1+؟اعليهيصطواانالجبابرة

الارضعلىالاولىيخطوخطواتهالبدثعريالبتمعوكانقاهتقدالحضاراتلكنلم

المللبماوالحضارياللضبمهرجلةالي!علتتدالبمنعريةكاثتابراهيمزمقنبمولكن

عقالإثسانوعئروالزراعةوالصلاعةبةوالكد3واللولالدنالارضعلىطهربئنتد

والما!ية.والرحيةوالاجتماعيةالتتانيةالاتجاهاتجمد،فبموتاباياتهال!مماطهأفىبم

وعصرالدنعصر.العصرليلائم!عالبيتيتطورانهقلابدكانالعصرهذاني

الماءزهزبمفكانحولههد!يدةلواةتتمنكلوانبالبداءالبيتيثيدانهقولابدالنخار

الحجارةلجملىاسماعيلىوكان".المقلسةالمديلةلواةهكةوكاثتالحياةهصيلر

البلاءارتئحفلماييليوالمنميخ(السلامعلدطما)إبراهيمالىويلاولهارقشهعلق

-فكانالمتامالحجر-يعليهذاإسماعيلىاليهفقربتناولهابراهيمالدثميخعليثعي

هتامسمينلنلك:عباسابنيتولى،البيتبواحبمفيهـلحولههـلهثبىعليهيتم

الكعبخلقةعلىهكعبةوهبمالكعبة":كانلكروىوتد")38؟(عليهلتيامةابراهيم

رضمهاوانمابدربداهاولاالكعبةشتإبرايميكنولم:تالىالكعبةسميتفلنلك

اللهأياتهنأيةالبيتلمبموهوالخليلىعليهوتفالذيالحجران")93؟(رضمأ

الىالحجرعلىالاثرهذاولتبمالحجرعلىأثرأوترقيالخليلىأتدامحنرتحيث

هاعلى-الكعبةبحانطهلصتأالحجرهذاوكان،الساعةتيامحتىورستىالمعم

هكيلأنأخره(عدهالةرضيآالخطاببنعمرأيامالي-الزمانتديمنبىعليهكان

عمرللموةاستجابتدالةكانوتدبالبيتالطائفينعندهالمصلوني!نمفلىلللأ

"أ.4؟ا.هصلىابراهيمفتامباثخاذ

وعصرعصمز؟علىضوءآلكتيمحةني(السلامعليهااسماعيلىحياةان

ريغيةالد3الرواياتولكنمكةفبمأمهمعحدهيعاثىلمفائه(السلامعليه)ابراهيم

.98ص1ب/مكةاخبارلمالازرتي1371)

.95صلممكةاخبارلمنيالا11381

.66ص/مكةاخبارلمالازرتي19131

.701لمالمكربة.مكةالترىام/علينواذلمرضاا1014
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هقشجهةوهبموالكلاالماءعقتبحثالبرب!ورةنبمتدكلكاثتتبيلةانتوو

كرايفلساجلبماورهاألصحرأءتصنصأهرمآالميالىيرليالاثمارإ!ئاث!ملآالحب

ثبتت.والاينمجارتجمعتالطدوررحيثالماءعلىأئارتلللاحطواهكةواديظي

بهمواضربماسماعيلىبيهم!منعب.داصمماعيلىهاجرعددهداكاللرولىلهمفطاب

إسماعيلولعدالباندهالعربهنوهمجرهمهموهلاءمدهموتر!ملفتهموضم

اسماعيلى.اولاداحدنباتاولابتاليهـللسبونالمستعريةا!ربكاثتينيرلته

التطووجاءدانما"اليمانيةاللفةهنيتطورلمالعربيةاصلىأنت!دالحقيتوهنه

نتتارلت.الترئعيةالياللبطيةالىالاواهيةالىالإشوريةالىالتديمةالعربيةمق

7!رجات.نبىاوالزهاننيبيدهماالتتاربوكانالسبيلىهذاهنتريثى!لنةالدبطفة

هباحثهنالكبرىالبينةهيهنهوالاهيالىباللراسخيتاستتارلأ!كقولمألتطور

تالىولهذا.اسماعيلىأبناءالدباتييناوالدبطيينهقالحجازأهلىقرابةعلىأللفة

ولنتهاثتانتهاتنرضالنبطوكانت")1،؟(اللبطمنترياليهعاثمعرلحن:عباصابن

إصلىباتناعتنايعزؤأيضأوهذاالراندينواديوللادوثمعمالهاالجز!ةأوضعلى

اليمنلان،اليمنهنالجلنورلكنولمالرانل!ينبلادهنكاثتلكويلمجنررألعرب

كانتبيدماالنرببلادجمعهعهتوافلةبصوةوقبائلهاالاجتماعيةبيلتهاأتطووبئ

وثوعألمهلذالاولىوالبواتالإولىالمجتمعاتولا!ةتدثمهدالراضيقارض

عليههودتبلىاليمنارضفبملبوةلناوح!الد3يسجلولم(.السلامعلدطم)

الكريم.الترأننبمثابتهوكماثوعبدجاءوهود.السلام

لكنلمالعلاتةهنهوان.إسماعيلىخلالىهنبمكةإبراهيم6حياارتبطتلقد

الطكوينسفرفبمجاءنقدتنكرهاالتوواةولكنالعربالعكاهاسوىأوخنية

لا؟هاجريايزجمجكالذمم!ها):لهاوتالالسماءهنهاجرالةه!فدادى"

الصببمواحمليتوهبى.هلتىهوحيثهنالصببمبكاءسمعقدالةلانتغافبم

فانمبتهاءبنرنابصرتعينهانتحتثم(عطيمةأهةسأجعلهلأثلبمبهوتمنعبثبم

هـلر3نارانصحراءنبىوسكنفكبرالصبيهحاللهوكانالصببىوشآالقربةوملات

بطريتةالروايةهنهصيفتلقد.")42؟(!مرهنزوجةأمهلهواتخنتالتوشرمبمفي

الىتندبانلهاجريت!ممكلكيفإذحلطتمنمويلأميهعلوهاتعليهاوأضينتمفتعلة

.168صالالبياء/ابوابراهممحميد/هباسالعتادلما؟14")

؟2.-7؟لم21الك!/142)
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التغنيفهذاولماذا؟نارانهيما؟إسماعيلىهنلترجهابمصريةمصرول!قي

فريةهنسدكوالرببهابدثمرالتيالعطيمةالإهةضهوهنالعابر؟والمرور

سافيطياتهانبمتحويالنصوضهنهاني!جمدهذاكل؟العربأغير؟إسماعيلى

فبمهاوعلق.وشولنصاحرنوانحنفوانينمرهأوإلنماعتهإل!طوديحبهماليستكاهدة

نارانهبمالتبمبمكةابراهيمعلاتةتوكدفانهاواضطرابضفنتاطهنالروايةهنه

صراحةبإبرأهيمواوتباطهإسماعيلىدفرالذيالترأفيالنص.إسماعيلىطرشعق

تركهماوعندهاالواديفبىداسماعيلىهاجربقاءعنوالحدليثمحةخلالىهنكان

عنهماتررولالناسهنأهةهعهميجمعبأنلهماودعا(السلامعليه)إبراهيم

الكثيرةالنعمعلىوالحمدبالثناءرلهالىإبراهيمتوجهبعدداالحديةحلأممة

()3!ا"(الدكاءلعمعربيانلامعحافىاسماعيلمبرعلىليوهبطيلقهالحمدأ

إسماعيلىاناعلىيدلوهذاإسحافىتبلإسماعيلىاالسلامعليه)إبراهيمنكرلتد

هناولكنالحقيتةهن!توكدوالتوواةالتوأنصوصكانتوان.إسحافىاكبر.هن

غيربصورةالحتيتةهنهتن!كرأخرىهواضعنيولكنوتدممميةوترتيبغتخصيص

هكةخلالهنأيضأكانإبراهيمهحإسماعيلىنيهنكرالذيالاخروالنصهباشرة

البيتصيراعدابراكليرلىوا!أالنصجاءحيثالبيتبداءعمليةبرأثنا

لمح!يعماومنلكمع!لمينوا!علنا.ربنايعليمالعمع.أنتانكهناتقبلىربنالاسماعيل

سولا!ي!وابعثربنا"الر!يمثعوابأيتأيكعليناوتبمناسعكناواقلكمعلمةامة

،1!ادا؟(الحكيملعزيزأنتويرجميهـ1هيكوسكتمع!بوسمهم!كعليهمي!الوهن!

العربهـلأهة(!)وبس!دبمكةداسماعيلىأبراهيمارتباطيتضحالنصونبم

.والاسلام

طفتهاالاولىزجتينجرهمهنوتروجهكةنيهاجرأهههحإسماعيلىعالفى

بأهرالثانيهوأبقئنبويةأحا!يثبنلكورتكماضهمالثانيةوترجابراهيمأبيهبأهر

وتدلهو!لاوتهب!سماعيلىابراهيماتصالىبتاءعلىتدلالرواياتوض!11كنلكا.هابيه

تربودننإسماعيلىبعداوتونبم.الحرامالمسجدعندمحةنبمودنلتهاجرهاتت

وتدإسماعيلىالكريمالنبيحياةانتهتوهكذا.اسمماعيلىحجريسمىهكاننبم،أهه

.93لمابراهمصع!143118

.912-126صلمالبتر؟س!118!ادا)

56؟-157.صا!لبماء/تصصكت!لماابق451!
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!تدد؟العواهلتتحدوكيدالعربأهةلكولتكيفالحياةهنهملابساتلداعكست

كانوطذاهدكهالحياةتعيطىكالتوتبيلةبين-إسماعيلىالتنازجحثوكيفالاهة

الاهم.لكولتوطذاالعالم

:اال!م!معليهااسمحاقأ

هلفا:الصلاما.اعليهاسحافىعنتحنثتالكريمالتر%نيكئ!ةلمعمى

لريع!ماومنامعحا!وعلىعليهل!ثما!الحينصنجيأإمعحافىواينعدنجدهأ

!بثعربخها!ضحكتلالمةوامراىء):ايضأوه!ها؟ا،)56.مبيقلنفسهوطالممحصن

ناثعيخآبعليوطاعجوزوأنا!دويلا!ييالكيعقوباسحادوداءومقممانعحافى

104البيتأهلعلي!ويرجملاءالقهر!مةالفهأمرمق!عجبينهللواعحيبلثيءهلا

وراءومقياسحا!ا!بثعرنجاه!اتعالىتولهنيالعلماءثالىهحيد،)57؟(!ميد

بولدبعدههنثم3اسحاولدمابجوعلى.أدهاتضنشغدليلى(سبافق

لمهذايردلمولو.بولدهترتكمابهأعيلهمالتتزحياتهمانبميوبداييعتوبولله

إسحافىلسلىسانردرهنعليهالتنصيصوتخصيصيعتوبلنكريكن

بيقهتابلةوكأنهاالاقصىالمسجدبداءئلفرهـلعتباسحافىوهح،11581فاندة

ليتعلنمالةجعلهللنضلالمتياسوهذاالحرامالمسجدولداءداسماعيلىابراهيم

المسجدونضلىا!)وهحمدداس!ماعيلىد!براطمالحزامالمسجدنضلالداسى

الحديثننبم.(وسلامهولبمصلوات)جميعأعلمموستيب9داسحاالاتصي

هسجدايمرالةوسولىيا:هكت:تالىن!راببىعن"الصحيحيننيالمروجم!الحديث

هكت:"الاتصىالمسجد":تالى؟ايثم:مت"الحرامالمسجد:تال؟أولى!مع

نصلىالصلاةادرقيحيث!:تالى؟ايثم:مت"ارلبوشلأة":تالى؟بي!هماكم

هوالاتصىالمسجدبدىالذيانالكع!بأهلىرواياتوني.جد.")94؟(ف!ها

.131-121لمالصاها،س!8ا؟146

.73-71لمهىس!147118

.67؟صالالبماءلمثصصكئ!/ابنا481؟

.176صلمالاثبداهععىكئ!لمابنا91!ا1
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الي.وأعاده01*دزنهالمتديىببيتايلياهسجدوهو(السلامعليهايعقوب

المسلمين.

الاباط!منتوراتهموخؤثويعتوب9اسسحالنمخصيةعنالدطوبئسبموتد

الارتباطاليودحاولىوقد.الكئ!الةثكندطمعملواتوابمالانبياءهلاءحقفبم

التوراةونببملليوبأبأابراهيمهنوجعلوالاسسحافى!عقوبطررء!عنب!براهم

ابراهماليالناجينأحدجا!.الاسربنلوطانتاذ!التديمالعهد9فبىجاء

حلفاءوعانراينعكولىاخيهمراا.بلوطاتعندمتد!مأهازالىكانالذيالعبرافي

جاءوتدهاجروتطردوتظلمالغ!ةتقللهااهرأةسمارةالتوراةبئوصو.")..؟اابرام

يدمعخرلابراهمانجبتهالذيالمصريةهاجرابنانسارةورأت":الدكوينسفرفبى

لنالجاهـلةابننان.وابدهاالجاريةهذهاطردلإبراهمنتالت.اسحافىابنهاهن

أهرأوالصببمأهرننسكنبميسؤلا):لهالةنتالى.3اسحاابئبمهحيربئ

نسلى.لك!دعى3ب!سحالانهعليكبهتدثميرماكلفيسارةلكلامواسمع!اريدكأ

نصوصبينبسيطة:نوازنة")؟.؟(فريتكهنلأنهايضأأهةالجاهـلةابنهنوساتيم

علىتمممتعلبمالتيالنظرةالانبياءالىالكريمالقرأنوثظرةالنصوصوهن!القرأ

والاحسايىالتارحغوعتدالتعصبهنأسدمىعلىالتائمةوالموثراتالاهواء

انبياءاصطناءعلىالتانمةالنظرةوالحرهانوالذلىالكبتهنللخرفىبمبالتعطمنى

علىمسيرتهافبمالةلمممننالخاضهالمكرمةالانسانيةالىهوم!ءوانتماءالبمفكل

ا!!دووفيأالتاليالقرأنبمالنصنيالتأهلىالكلامعنويفنينا.الإرض

ويوسفوأيويوسليمانلاودثريتهوهنتبلىمنه!يناونو!أطافاكلأويعقوب

منكلللاسوس!ىويعىوكرياهالمعسنيننجزل!وكنلكوهالونوموسى

لالهـومنهالمالممنعلى!ضلناوكلأولوطأويونىوالي!علاسعماعيلهالصالعمن

كأالترأوتحدثا)201(ستقم!صرا!لىالىوهييناهموا!تبيناهموا!وانهمولريانهم

تعالى:تو؟نبموذلك(السلامعليه)ابراهمشخصيةعنالاديانبينالصراع

*اطهمن*ولأيجيلى!ولاةأنزبتوماابراهم!يتعابرنلميباهلى.،أ

والقهع!4ممليى!هماتعا!ونللمعلمبهمم!ماحاججتمهؤلإءأنتمهاهشقلون

.-316!لم1دالمالمكوون،سنر05؟)

.\!ا-9/ء21لمالمكوونسدا؟151

.8487-/الالعامس!8(!52)
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كانوماهع!لطصنيفآكانومنضرانيآولاهوديأامراهمكانماهتعلمونلاوقىول

ودوالفهأمنواوفينفبيوهفاثبعو؟فىهراهمث!الدلوبرانهالمث!رجمضمن

وستوبلاسععادول!عماسلايراهماننوبونالم.!اتعادوثالى311.؟االمابخون

لنهوماالنهمنعنههنعلأثةثعممن!ومنالنهاماع!فقللىنصكيلوهوبأكثوا

كلأيواعتات!سونولاكععبتمماوممكعبتمالهالختلد!ةكلههتجلونعايئلى

الكد3بأهلوعلىاليودعلىردهانيواضحةال!رأدية*ياى!منه،1،.؟ا!ن

الأساسألكريمالترأوضعوتد(السلامعلط)ب!براهمل!راخهمرلطوااننون

الىأدمهنالواصلىوا!طجميعأالإنبياءطرأ!وهوب!براهم!ملىالذيوالملهح

الحنينيةدينالتحيدد!النطرةلنالإسلامد!هونلكجمهعا(!)هحمد

الذيالاصلىالىأهلهاوردواحدبرباطالاثسانيةجمعالذيالمستتمالصراط

هجتمععلىمجتمحولااثسانعلىلإنسانفضلىول!انكووالثىالبمفعر!اسدرطه

الاديانانعلىتللوا*!ات.الد!بهذاللسبقالتناضلىالما.ثععبعلىدهبولا

الانبياءاتوامالىم!لصرلهجا!انما!اللصراثيةالييليابراهمبعدجاتالتي

بلدهنالكلواثماسكوتهنيبتممرتبطأ!كنلمابراهمطكن.فمبعثواالفون

عالميةئكالت.ا!س!م).ة؟(د!والىالتحيدالىهعهم!اينىهاكليدعابلدالى

اولىانأتباليالفهثال!ائ!لكا!اهحمداللبيهرتبطهتر!كوةابراهمل!كو؟

اللببم!مذالهود/س!بنينوالفه!نواوفيالنيوهلاهالعؤ.هرل!.!ينث!ك

اليودعصرغيرانجماهبمعصرإنلاثباتللاستطرادحاجةولا.ا!أمحمدأتعدي.

ابواهمعصربونرطقدالكر3الترأكانوانعرييأا6.؟،.كانعصؤوان

.65-68لمهمران"سى8ا؟153

.ا!الأ-93؟اله!ر8/س!8ا؟ه!ا11

اللضالا!وامهلاءاضلىافعترالىت!ايراهمهلياتحرلىالتيالينرابئالساحةبالأ0155

كالتالتيالبماعاىاهتراكاللئويةالا!حاث!هد.الساحةطههلىمعكنون

ايراهمهصرفيالل!؟!االعريهةالبو!؟معيالعامالراتيلادهلىمتوي!دلأ

اهلهاطكنصطهاصمفىلىتهاكلتطمكككالهااللمةهكااللفةكل

الصاههة.مقام!لالهايالايراهتتمعماقهااخرحلاطللك!طهمالتلاهم!عتطيون

مهداد.حدادلمكللكله!الم!كلالمددالعرم!ملصلىاصدلمد.سعة.لمالطيرا0561؟

ضملوااللضهمكلبر!نعنلالىد.سعدالد!لمكللكللمتالصربئمط/مسك

صهـا
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و!صتهمالعربأهةنيعلهرالذي(!)هحمدولينوشخصيته(السلامعليه)

تبنتهاالتيالخرايخةالانكاراحدىوهذهعرتيأرلطأل!بطلمالكريمالترأولكن

ابراهيمعصرتبلىا!منبىتوغلىالتيالساهيةاسطوةال!وودتبنىكماةالتوراة

لبىواضحأالترأنيالنصكانلتد.عليادل!لاوالتبم(السلامعليه)ثحبد

الةبعثلقد.والمكانالزمانعبرالموهدينبيبنيرتبطالذيالعتالديالارتباطابراز

المؤهنونيخهكانيفععبوكلوالافوامالمنععوبهخطفالىوالرشلىالاثبيا!

السمواتخل!الذيالواحدبالالهالااهانوهيواحدةالعتيد!ةوكانت.والكانرون

عنتعبرفكانتالدثمريعةاهاالاسلاهجهالعقيدةهيوهنهالاثسانحلقوالارض

والعضريةالواقعيةبمتتضيالحياةتنظيموعنالنبيمنيه!دهثالذيالعصر

هراعاةأحكابهافيتتف!المثمريعةذهنكائت.والمكانالزهانبحد!ليالمحديدة

صياغةصينتاقدوالعتيدةالائمر!بةنكالت(!)هحمل!بعثجتىالواقحلطبيعة

التيالواقعيةولموجب.الساعةتيامحتىالبعئةهلذالعصوركلهعلدهصمحمهعجزة

وأدزلىهعهاتناعلىهنوأولىمادتهاالعربهكلنتد(!اصمدرسعالةبهااتسمت

الرسولىلارتباطدتيجةطبيعيةخصوصيةأن!يمدككواهنلابدكانلذلكبلنتهمبا!ه3

الرسماليالاطارهذاضمنوضعواالذ!نالمسلمينالعربانعلى.بهموالرسالة

واطبتيأموضععأأثفسهميضعوالمعالميأالرسالةللمثعرالاولىالمهمةوالطيني

السماءهنلزلىالذيالترأنأثرهووهذاالاخرىالاهنمعلىاستعلاءثطر6لطروا

الممن!غزحدةعنهعيرأالترأثيالئصجاء.بالةالإئسانعلاتةعنليعببرجاء

نتبونفئوأوصفختلال!أاعطمالكريمالترأنأااتو!لى.المصديرالعنيدتماوحدة!ده

"ث"قئاوواء-،!يخنن!عنورضهومنأ:تعالىتولهئلدنأهلىالكلماتكلمق

تبنفيلأنمنجعلغالصبين"تي%؟ا"!-لألمنلأضة!يو!4المئها!ب!طفمئاهوثمد

إفيء؟!بببنن؟إ4يئئن!ويعتؤئبميئيهايراهمميهاووصىهالعبممنك"اسمت

لبئبهبتوي!إ؟!رتجكإنج،!،يخ!ببن!ث!ابمابرثيب!"ب!لمونواهيغ*شوتجن*في

يه.!أبا!الأ!يوئعن!بيايط!!دات!ث!.الاب!ه!ئعيل!!ىلالواطيمقتعيهونما

كا!اء!ولإجن!!؟بيصز!حىة!،ثبا!!لا!لجإتات*س!"مععلمون

ثيمكل!الاال!-!يث3!3ا!ئي!رقىفئال!ده!!لم!أ!.شقين!غ

-،طبى!ر*جم!كل"

خلال.نقابلطر8هؤآبتخعلق3!تدخي!مع!ملأمح-طب!ة!فيمقفىكئ!!بص؟أال!بئخ!ماني*ث

ن!-!3حي1،!هم!"!-ءثيم!بنكل؟--!خفد-صطخم!ش6"،ةاجبما.كلر.-!مقلميخحأ+!3*؟!3كأ+ءل!يغفي-3-جيتم!يمي!لخث!؟

-ألأ":-
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منكانوما!نينآايراهميمهولللممت!رانصارىاوهربأكونوا.وتكا!ممدون

لاسحا!الاسعماكلابراهمميرالزلوماالهناأنزلومايالقهلمنالوراالمنع!جم!ه

أ!د!نفر!لارايهممنلنبيونأوتيوماوصىصحمالىتيوماو*صمدوسقوب

التاريخيةالعلاتةطبيعةتحديدنبمواضح"اللصان،)7.؟(صندوصض

الكريمالقرأوطالبهمانحرنواتدالإنبياءهلاءاتباعانوكيفالالبياءبون

!مدكللإثه(!)هحمدالانبياء!رعلىأنرلىبماوالا!مانعتائلمبتصحبم

وتصححالدبواتلت!دجامحترسالتهوانالانبياءلاولئكالطبيعبمالامتداد

الانبياءاولنكبلنهاالتبموالشرائعالعتاندعلىر4الم!عبرطرأتالتبمالالحرانات

التبمالمنمرائعهبمننسهاهيالتوراةشمرانعان"التائلةالفكرةثويدلالحقولنلك

هنهماليوداتتبسهاوتدتبلىهنوالمصراشوالبابلروالكنعانروامارسهاكان

هن!خلولاالنكرةهنهتعممان")801(المتدممعةكتبهمفبمالخلوهاثموهارسوها

ثادتهمفتد9011.!لتد!ئمسالد3دارسيعلىسطربئالتبمالخاطئةالمنا!م

التوراةفبمماكلنانكرواالتداعةهنهااليالتوراةنكرتهاالتبم!خيةالم!الإخطاء

الرتمعلىجد!؟بمافلكبعدوسملواالتد!مةالحضاراتتاث!الىفياهاوثسبوا

الىاثربوانهاالم!ر!خيتل!مهااسعاسعلىالوثنيةالاسماط!والعتاندهنالطينط

النتدمنتسلملككولاهذهنلا.الت!اةهنالتديمد!الم!فهماليك!د!التصد!

بعدم)التوراةهعلوماتهنتحنير؟نبمواضحالاسلاميالمبدأان.الخطأمقوتخلو

وهذ،(اسرائ!بنيعنالتحديثنجبمبأسولا)انكن!يد"وعلماليودتصي!

أهلهعلوماتمع!تعاهلووهملاتباعه(!)محمدالنبيلتجماتم!لمفاهم

المنهجيةتتبعالتيلدراسةلابدولذلك.عنهاالكلامسبقوقدالاولىبالكد3

لأ.37-؟3./الب!ر8سور57،8!ا1

84.ءأصالم!ثيالموا!رهمصلىاحمد//د.اسيممعة581؟

لمسد"ايراههملحو6بدا-ههاالتياللورةالدعواتان5:الطاهر8هنهصولالعلادصولىا؟0195

!ممعلمعلههالهصلى،صمداللبيبدعو8حتمت!د.المربهةالاممغىثط!!يلهاطر

هد!علةهدهااحدةتمفلالهاهتممةش!لمالع!لههسلىصمداللبي!و8جاص

جالبمن!البمىفلابمكا!امدهاكل!علاتةزمالهافيهدهماكليترتيسالرهاهن

الالبهاءلمابوابراهمصمودلمهباسالمقاد/+.البطةجاليمقلاالعير

8؟2.ص
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الممعالركلفبمألحع!ئ!عقمبحثاللراصعاتيتتارناالرثىتمنيانالاسلاهية

ئصجيهح9فرفتها.الطيلهةوالرتمالحئرياتامالمتنسةالكنب*د!سواء

تدالترأان!م!دجدخلنههقول!يلد"بينمقالباطلى*هطلاالذيالكريمالترأ

بيقألكر3الترأ!عحهاالتبىالعلاتةلححمخططرسمهـلمكن.بالححثط!

الشطط!او!مكل(!اهحمدحتىاالمعلامعلطاابراهيمعصرهلذالاثبياء

البر2عئماالتيوالاسمىالتواعدلضحانلممتط!ولنلكنلاثبياءالاصملاهيةاللطؤ

المسلمعقفةألكر3الترأصا4!دلحبياء)0116الم!مديقئطرةلكوشفيالكر3

ياتي:وكماوأتباعهمللاثبياءباللدمبة

كالىوالتعطفموالتبج!السبةنبمالاثبياءالىواجدةلطؤتحكمهالسلم-1

و!يلفهفىكلوالمدمنونلهصالزلى"الهيمالرشول!ن!اتعالى

وطهل!ظعكلنربل!معمعناو!نالي!سهلاننرد!!!دهقوسكوجعه

هله"بالتواترثبتماالاالتقد!فبمنألالب!اء.سوأءع!()؟*؟ا.

أببمحلدثمنمصلمروا!ةنيكماالتيامة!مألمطدسيداثهمقا!ا

ولاالتياتكل+ولدسيدأدأ:ا!)بكيله(عدهالهرضي)كعببن

االاثبياءعليتنضليليل!ا:تالىاثهالتواضحبابمنعلهجاءيتد.نخر

التيامة!صتو!مالداصينانهرشىعلىتنضلودبىل!):ا!اوتألى

أمتبلبمأفافىادريثلاالمركلبكوالمباطدآهيممىناجد!نكلمقأولفثون

ابقالكر3ابنالكر3احديث:البخاليروىوتد؟الطوربصعقةج!

هنوتا"ا62؟(ابراهمبقاصمحافىبنيعتيبنليممفا!ر3ابنالكريم

بخ!.واانكرولالالبهاءهلاءيحبوالكيللممملميق)!اتعليمه

فاتباعقسلمونهانولبدطمعصرفبمالاثبهاءاتباعكلا.نالممملمعتهدة-2

اللببىسي!لطمعحثبئياتلممابعلهوهاعصر؟نبماالسلامعليهاهوبمى

عيهمىاتباعوفلكالمحلرنالميدوهمالاتباعهلاءنانتبلهالذمم!

وفيسا!الل!انةتعالىالةتيالىولنلك(السلامعلدول)

اسصلى.لها!ةكلالف!د!دصى8اال!ر106

285.لمالم!8اض8؟16ا

.-83؟82؟صأالاليطه!صمىلمكئىابقا62؟1
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عل!صفىصلطنلاوعل*عريالىيلفهفىمقوثوىوس!الدون

و!رى!اصا"وطيقطىكأتعالىوض!،)3*؟اوو!ن!ولا
ولارا4عندا!ره!!لهمص!وعكل*عروالييميفهفىمنوالصابي

يلحوىثوالمألالبياءانل!!مذا.()5*؟اص!نءعه.ولاكل!

فيالةلتخيدواحدة!لتدمموتهمولكنلاباثهمولالعدورتهمولالأثنمعهم

بالعملى!عبطةالالصانصمليكيتفد!الإخربالدموالا!مانالعبطدة

وعاصر؟لطابراهيمعاصركما"اخردبيأدببن!ماصرتدولنلك.الصالح

.االسلامعلمطماابراهيمحياةئبميعتيبجاءلاصنحافىاسماعيلىأولاله

ولبم!لواتعلمهـلحيمجمرياعيصىوعاصرهاروميمسهاصرحما

ثصجدلا!كلكواحدمكانالمعا!ر؟ثبملكوانيثعترطولا..يصلاهه

..!دلمكلكالمتعاصراونالإثبياءأوالنبضبوناللتيافرطالطعلى!لل

تعالىا*مدهث!داذ.يلاثبياءمنيمعاصريهأللببمعلمجي!!شتثص

جمهادعدموهذادبعضبعقعهماللةيفبئمولامخمكنةا!قفيهلدلون8اثبيا

المص!ليالةبهاهرالتبمالالرارتتصهمطذلك.تعالىالةاختصاصهن

يعبرالتتمممهذاوانالممابتا،ياتنيائبتلاهأالتبمالترأعقهد!يخالف

بهاتالىاتيالالمانتط!وعتيدةيتطورلاوالدونالدونتطورعتيدةعن

الترابتحتبحثواالذيئالغربمورن*ثثو!بالجيعلماء!ممبتهفرويد).*؟ا

محول!بعهمألنربروالمونجوبهأكالىالتبمالاليانتطورتصةوثسجوا

النونعلىالعتيلةهنهأثرثىولنلك.الممعلمونبعضالائعليدالاسف

العتيدةل!ث!هنهتحت!قعواهزاعمهموتنديداليعتالدلدتضفدبوا

لفير"بالدصبةالحتيقة!عهاعبالكاهلىالصوؤلتدهيرالمطي!لهاههدالتي

هنهاثرلجيدعلدماونحق.بهدهمونيمالأدنصهمالحتي!وايحدكرواليرر

التضيةعنالندكط:!دانعوالعروالباحئونالمسنمونكاباىثيالعتيلة

اهرهيمعف*ناثهالد3!كاالمطيديلالمتتويضخلالىمنالنلسطيلية

سيمةاحمدد.كرمانلكعلىليكمد3اخن!نافلوالحقيقةلهئه!دتبهوا

.96لمالمال!ةسيا63؟1

.62البتر8/سى8ا6؟!اا

بتحه.همسندلد4/سجمطدلمالطدا65؟1
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ألرار:ثلاثةيدنكرنجدهالتاهـلشيةالإدرارتممممعلدما

عاثمرالتاسعالترنوناليحواث"وترجحهـلعتوبلاسحافىابراهيمدور-أ

بد!ر!لةأيلهليمىبذاتههمممتدكلدرروهوالميلادتبلىعاثمروالثاهن

بتمييزسوشعةاللكتووهعثتنقوثحنال!وليا66؟(اوموبمىاللببم

الرسالةاصلىحيثهنهتصلونالاثبياءكلولكنوتص!يلهالعصر

الحتيتة.لهنهالترأنتحديدبحدممبالواحدةالدكلوةوهبدأ

نلسطين.علىالمصريةهوسىالنبيلررحملةويسيهلررهويبمى-ب

والرواياتالترإنيةاللصوضفبمهئاكليدمعدظاذواضحخلطوهذا

وابالموشويةيدمملطموكن!لكنلسطينعلىهصريةحملةالاسلاهية

يرتبطنلمنكرناهاالتبمالترأنهنهجيةمعيتنقلاوهن!االموشورس

تسميةوهبمهوبويةتجدولمبمنمخصهإسرانيلىببنبمموبممى

صحيحة.غي!تحرينية

بينهيزتدألكريمالترأانورلذممبمالدطوددررهـسمبطالد!رالثالث-ب

والاسرائيليينإسران!بنبمعنوفصلهال!يدلرروسماهاللررط

طأتعالىتولهاليوالاسرانيليين.وشدالدطوببينفرقفهناك

إسرائيلىاسمهنايردلم:ورلتولىأضانيأولاروفياورا!كان

لهذهال!طودخلطعلنويستمنمهد.الخليلىابراميمبعصرالمرتبط

لتد!:فيهيقولىالذيفرويدبرأمم!(لفو؟)الالهواختراعالإدرار

وعصر.عصرهمبيناستمراوالجدواانسردهمفبمالكهنةتحرى

الدينتارح!فيواتعةأبرزنظبرنافييمدكلهايننواانوأوالراهوسمى

الدطوبييةوالديانةاهوسىلنعرانعبينثغرةجودبه!واعنبمالمطوليلي

تمثملطو؟بعبادةالبدايةنيينمفتثنرة.الزهانفيعذ"المتأخرة

روايةكاتولتدههلىوعليرورلدأرويدأبعدنيماضهاالتغلص

الإلههنجعلىالذيثنسهوالممثموهالمحرفللميلىتخضحالكهنة

يتوضكيفأسمالىلاننبم."الاوانلىالابماءاله(لطو؟)الجديد

ال!ووليي؟الديندعانماللطولينرويد

غريباسمتدثمهاداسمرائيليينغيرالططوبانعلىالكريمةبالإيةالاسمتمنعهادإن

بفدها.ما345ص/د!الم!نياليودالعرهنصلىاحمدلمد.لمسممعةا1166
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التبمالبترةسورةونبمجالاستدد3هذاعلىللدلالةالتمدورهذاالكريمالترأيميزولم

لبنيالخطابكانوانحراناتهمإسرائيلىبليأوضاعأياته!معطمنيعالجت

نبىالدطوبعدألكويمالتوأاننجدجالاستدد3اليهنيمبهاعكمسوعلىإسراليلى

وهذاألمربلينيمدالوكاثوا(السلامعليه!المسيحقبلىماحدوالىهيممىعصر

ببمأنبيا!وأتباع(السلامعليه)هوسىأتباعهالراالذيالكريمالقرأتتممممهو

ناانسانالكليحلىلاالذيالمؤطينهدالواا!لسلامعلماصسبعداسوال!

كان(السلامعليه)المسيحولعديخالنهمانعصربمويعيلأ!ىبلكوتهميسمح

لانهاالسلامعليه)المسيحيتبمواالطالمطوييوعليالموهلينهماللصارىاتباعه

الةبئهالذي(!)هحمدالدبيولمدهنالتورا.!هبينلماوصدقأالدطمئعث

لهملابدالتياهةيوبمالىبدحوتهيسمعمنوكلوالدصاوىلليودلابدللعالميقرحمة

\طةاي!يةتعليهالذيهووهذادلهغيود!يلأالةيتبلىولنؤاتباعهبهالايمانهن

\!ابراهيمبعدجاءالذيهوسمىأتباعاليؤاناي(ضث!ول!!يئاوراكلكان

بأتباعاصطلاحيةالتسمياتشهفانابراهيمبعدجاءالذيعيسيأتباعوالدصارى

يحملىكانولكنه.الاتباعهلاءضمنمنألسابق!كوانيمكنفلاالاثبياءهلاء

..الاسلأمجميعأالاثبياءعتيدة

...لم؟

-923-
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الصحثثملث

مسيلاومىمص8+وأ!ة(م"!ى)أالرأم!م

هـهعك*ا8!م!ةفمر

لا-اوالمملةالتر2أ!ط-الاسلاهىالروا!ةخلالىمنل!الد3دراسةان

لييالتر%ل!ريخىالد3للواتاللت!بتناصهلهاهدكاهلةص!لكواوناليل!ي

الذيالهلضتحكلوهنههلهاالعبرةوا!طبمالواتعةجيمر!طبمالهل!ل!بكد3

الروا!ةمعالإخىالمصادردراسةأصعبحتلنلك.البطعرهداةالترأ!وبهجاء

الواتعةص!8غددهسحاملىلكيالمتخصصالياحثتعونضروةالاسلاصي

هعتمنيلكياسلاهيةمعالجةتعالحلمالمصالرتانلهطمعف!مما.الد3!!خ!ة

تداالاسرالالهة)التد!مةالمصادرانثجدنلكعكميوعليالإسلاميةمعالر811

اسلاههأ!عدرآتجديكادنلاالمسلمونعددد4الد3دراسةعلىص!لبهأي!قيأأثربئ

الطاهر8شهويكادالاسراليلهاتعلىكليأواعتمدالاالاسعلامتبلىل!تعق-تحدث

اثم!رعلمفه!ان.الاسلامتبلىل!لد3التليةالاسلاهباللراساتاثرللفي

اللفو!ةوالمحراساتوالنمياتالاحائةوعلدمالالثر!يولجبىمدكلالاخىوالعلمم

د،الد3هناهمنياثتلاباحداثاليىارموزهاونكالتد!مةالكم!ببت!حل!لم

وكمثمدالتلممل!الم!مصالرهقأساسكمصدرالت!%علىالاعتماد!عغالتليمة

التلدمل!الم!منكئ!8جمواثبللباحثونخت!قواتراماحدإثعناللتأ*
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يامقاكترا*النرصةسنحتلتد.ال!سهانيطواهارالمعد3عليااسمدلىتدكاثت

ئعالدد3وتحليلىا!ثدلةا!شوفاتهحددراياتهاالتوراةهعطياتتتالنالكيمضىطت

لحاللد3هنهمحالترأفياللصهتارثةانثحد!دنلكالد3!ايخيةاللراساتل!رر

عق!عالتةواضحةص!واعطاءريخيةالم!الحتال!لثبيتالىوويواللراسات

تنبيتدكاالىالد3روا!ةنيالاسوائ!لياتعلىالاعتماداذىنتد.الد3!4يخهةالواتعة

ع!دتثعكل!التبمالممم!ن!ايتيةالص!8هنه!ممعاعتوالا!ماموالخرانةالاساطير

بل!علىالمسلمونالمونخ!مقاالإسلامتبلىهال!ر4ادكاالتديمالم!لراسة

الىالومةاليسمتنداحادينهمتبدبماليوأتالكر3الترألرإ!ةخاطيءنهم

اليد!تتانةتعكلتهاعونخكلمقتتمالترأفياللصترامةنصبحتالإسراثيلهات

الإسراثيلية.والروايات

عملياتسلمعلةخلالىمقجل!ستلد3العدكلالكر3.يحنزابتركان!نجد

الحتهتةهئهعلىالعتادو!.العكلاءعليايخطفلاثتييهالىتييملطتهة

بداتهلذال!هليالتوا!بلراسةبدأثااثلالوواحسب":فيفولىل!الد3للراسة

يمعؤوالنهاهةف!رةوالاث!رباللنقالمتسرعونتسعلماالتوار4هنهنياللطر

ترتبطكمااب!دند"الليكوات!لطواانلهماوومنكانبلى!رى؟:النهم

ا!را!خل!هقبدلا!ممدههـكايماالد3نرالحيملاواوانالواحدةالسلمعلةنيالحلتات

المحاهراختراعالمجهالهخمبلىالكوثصمحانعرنواتدالنلكد!بعفىاننرالحلاهن

تتبعلاأثلارر.و*حجامالدإراتبحسابالنلكمقهوتجعفاتلروالاثهم.المكبر8

مى!جدلمابراهيمان:المتضككونتاللماوتوارا!خهامباتعهانيالدكواتسلمعلة

وتعلبموالمتارثةبالبحثواستطاعوا!شنلىانلابدابراهممحانهلا:لتالوابلى

!حةوألبقراءجاثعانالمقد!ى!ليتوأشورأوربونورلطواانبمتدهاتهالحاللد3

ثمخصمقفيالابدسواتنكلها.الادلى.علىهلهالاخير!للواحدثدكللإلها

هقالدتجةالىلصلىلعلدااو.ؤالبدإتالحضار6عدصريهقنيهاولابدللرشولى

تصور!موالغطأ؟:يتبلىلاالذيبمتماسهر،الد3تياصىعلىاعتمدثااف!تر!بطرر

العملياتبمت!اصىيثببيهالمثهاسولئانوالععكلالواتح!مارسها.كم!ا!واث

حالعه-نضضلقاوللأهلظصا.والصيابالخطابونالتم!نبمالحصابية

نايلبنيكيفثن!ثكلفى*هـخىالع!الخيع!هق.سللةاو،ء!!خهة

هوننلكالواتعوعلاب!العع!يتبلهالذيايترتبهلىلداارتسمدن!ذاتحث.؟
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هتصلةاللبوةل!كواتكاثتأذا،الصوابهوهلهتدممتخلصهوهاالصال!الإهتحان

الدمموىهدهاتبدأان3التد.العصرنبمالنهرشبلادهناولىنليمىالقوانلىبمدالق

طررالىاللطرحيثهنوهكاثهاهكالتهابحمممبالاخرىالمدنتتلوهاثمألاولى

نظاملهأ!كنلمالدهون.بينالقديمةنالدرلىالمخدكلة.الحضاراتوهطاهرالعالم!ة

يتملالهاالمداننحكومات)لطامب!سمالسياسةعلمانمتهرنبمالذيالدطامغير

واهرعاهاتر!3التبمالباديةبهاتحولالعطمىالعواصممقخممياوأرلعهدنعلى

انواجوزهراحلهابحمممبعلىوتسانربألتوافلىالطبيعية3المزافيهاديتهاترجم!

تننردوانتتلرقانيجوزكماتص!ةهدةالىالمدنهانهجمبععلىواصةدالةتنلب

ثم!علىوتعتمداباد!ةبهاتحيطهدالنالحالتينعلىولكلهابحكوبتهاهلأ!ماكل

علىوترتيدماالتد!مةالازهدةفبمأتصاهالىالمعمورالعالماتصهنالتجارة

ثبمأورمديلةهنلطدأ.كلهالعالمونبماللهرينوادينيومكانهاهكاثتهاحسب

وهدننلسطونالييجدوبأغريأيتجهثمشمال!أشورهد!دةالى.ويدتهبىالجدوب

البرهنالتجارةسكتىلأنها،المداننذهاهماور!مديدة..!الحجازالعتبةخليم

لتد"ا67؟احولهاماالىوتوغالجلوبهنتاخذأشوولاثهاهديلةواليهأالبحروهن

هعلرباىولطديالإثممكالياتبعضتوضبمفيههمةلالهاالمعلوهاىضهاتتبسلا

علىوطبتداهاالضوابطهدبتابطالوداللا.الديبمر!بالد3الاثريةالكمنموفات

علىالحضارةانهبمواحدةدتيجةاليلتوضلداالرالدلونبلادنبىالائريةالمكتينمفأت

وهذااخرىبقعةايالإرضضهعلىلكويدهاولنمبقت.الرأندينواديفيبدأتالإرض

اللى.انلناوليدكن!لكالرالدينارضعلىكانتالدينير5الد3بدايةأنل!د

يلفصلىلمالدينلإنالرالدينارضعلىكاثتالخليلإبراهيمسبقتالتبماللياى

يعلملاالتار5اناو.اثكارهااغفالهايمكنلاحقيقةوهذهالعاكلالاثسانحياةعن

ال!رح!علىالمنهوبمهذايطب!انئعبلنجرخاولىولتد.للاحداثالمنطقيةالسلسلة

الاحداثنبمالممالالةخلالىهنوالمستتبلىالتارح!صورةيرشمانحاولىالنربي

رايخالم!التقويمبىالموضط"ليكوينالعمليةهن!عليواطلقوالمقارنة

ب!التنقيطخلالهنالمحاولةهانهتمدكلويمكن.(!ه!فم!!-ل!!ا!هك!ا

للا!حثوهذاالروبان-.الا!ش:هتواذيآهز!جآتنكيطآليتينالد3ال!متين

.181-183صالالبياءلمابوابراهمصميدلمعباصىالعقادلما671؟
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وهن"اه!؟اأتهو.هاولينتممابينثدصلىعيل!ماالتطورهلاحطةوايمكنالإنا!ضأ

التقويمبدايةتشملىالراندينارضا"نبدللاحداثراافيالم!التقوعتطب!خلالى

لماللالسانالديلبمالارتباطلكرارالبدالآهللىل!بعلاوثد.الواعيللالسانويخبىالم!

للاثسانالهيلبمالسلوكالبعمريةالحياةالواعابعدمطتوتدالد!عنالالسانالفك

تمماورالتبىالملأممكلةلدصهقترحةحلولىالاواللاهوتوالاسعاط!التوتمرووها"

المحلماذا.اللهابيةوغايتهاالاينعماءبلئزهاخوذألئسهوجدكلماالاثسالبمالضم!

الهتة،هيساكسلىوواءليماالضمير

الاثسالبمالضمير-علىبانتطام-وه!االفمعيةالمش!ةوترلد؟خلتهاهنجؤ

وصفحينحلهاالاجتماععلمأرادهمفع!ةذاتهحدفيهوتطوههراحلىجم!ني

.بصلدهتضادل!نرليسد!نطريم!نفهلاك.(ديليحرواناأصلهفبمبأثهالالسان

بينثالمأبيلهماالتلاتضوليدس.الديليةالطاهرةعليهاتعرضهاالتبمالملأمم!ة

واالهجودعدمعلىلدرهنلمالعلماناذبعضهملحبمهاغرارعلىوالعلمالدلون

والمال!يةالألوهيةبين.الد!دينبينهداالدزاعبلىهبدليأ.-بذلكلسلم-كماوجوله

ناليدهذاوكل"ا96؟(11المادةانترضالذيوذلكال!ةبوجوديممفمألذيالدينبيق

حيثالرافدينارضعلىددأتذكانوالثتأفيالاجتماعبىوالاصلىالديدبمالاصلى

هعبالامتزانجالمنطقة!بمالبمنمريةالجماعاتوتمنم!توعودةخرجأا!ركةبدأت

الحتيتةوهذه.الادثيالمنمرقهلطقةنبموالإنبياءوطفور"اللبواتالديل!ةالتضية

التمال!هبدأوانبالسماءهرثبطةل!هـخيةحقيقةسالواقدالالبياءانضلكت!

نننالدكرارلانوالئبواىالاثبياءطاهرة!راسةنبمتلنعلايفمبللجراستخسهالذي

بخقوةهدنوعوأنرادتتابح(السلامعليهاابراهيمنمدذ!أصلهاتحدالحالة

هعرفةيعرنوثهااثهميتولون(هطلتةحتيقة)ب!سمأللاينىيخاطبوجاعواتقايمل!

الةهنهرسلوانهمالرجافيهولاءويقولىالوحبمهبمسريةبوسيلةوخاصةشغصية

نلاحطةانوللا.هباينعرةيسمعوهاانهوم!ءيستطبعلاالبدثمرحيثالىكلمتهلدهلفوا

هوبلى.نا!رأغررنلأيكونبحيثنردآحدثآليمىمانبيبعثانثممبمءكلوثبلىاولا

ابزأهعهدذرح!الم!هنقطبينبينسحرربالتطامهستمرةطاهرةذلك.هنالعكسبكلى

.78مى1بلمابئربتجم!.لماسوالدمعبللبر/11681

.!تصرف7678-صلمالعر2لهةالطاهر8لممالكلملببمان11إ؟19
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تعذالكيفيةبللمىلحروواصمتمرارهاهؤاء)هحمدالدبيالياالصلامعلطا

هذاهعحةمنالتثبتبدرطجيمالتقر!هبدأاستخدامه!دنعلمهأداضبن

لبىمد!وهماالرهموعلى.المبدأطبيمةومبمالمكلمحالمتنتةلعباولالجيد

ولكأط!ةتعاليتالهلبمهجي!حه!مند3اناعتقدنالي.تعتدهنالقضهة

ا،!ة!نه.،اليال!حمامايثعأنولأيك!هييفكلما.لريوماه&صيمق

منحتهعلي!دلسيلةطتنيال!بمءيكرارأاليضنيافعا::اولا.تحملى

وهبم.إلطاهرةعنيمئر(دخاللم!ثدمىمعا!فلنمىني!مكروالذيا!ثا

.ه)07إاالعصورخلالىوالرسالاىا.لرنئلبونواضحأ!يطا:ل!دهاهطالهافيتحملى

والاللةالفعواهدمستنيضةالمعالمواضحةبد!!ةاالصلامعلطأابراهميئبموتد

لابراهمالسابتةالحالاى"كاتولتدالالبياء!طه!الدبواىطاهؤشهالطاير8!مي

ح!ط!وتدالدونهقوسميطأبدالهأتعئرتمب!آالقلمنيموبخلة01الصلامعلهها

التصصوشالطولانفننهمدكةهلامحهابعضالإطىالكم!بيةالطيليالرقمللا

.لللبواىاللاحتالاؤهنةفيالبثعرعقولىاضمانتهاالتيبالاصمطوؤالمئعيبال!لبم

رأصطعلىرجلىص!ةعلطرشمحواءأدمتصةعقيعئرسومريدتثىوقد.عئرعلى

ممجؤدبتع!وتدالاخرأهابمالواحدجالممونالرأسحاسؤوامرأةتردون%ىمدممو

اليمدييدههائ!أألرجلىولئماهدطرنيامقفتمرمقعنتونيلليالئغلىن!حرأتالمبه.؟بيدهما

دحواليمعريهاورظ!ماوهيالمرأةتائماهدكما.ثمر؟هنليتطفامامهالعن!لحو

دفبهاعلىهدتصبةوهبمالحيةتثعاهدثما!ضآثمؤمنلتقطفأهاههاالذيالعن!

ناعليلل!وهذا.اكلهعليماالسربمالثمرهذامقنبم،اكل!تنرصاالمرأةخلف

معرنةثمجؤوانالازشةاتلمهلذالعرافىجبتربةعلىجل!اللف!هبؤ

001!واءألم)الشكلالطرللمميمرا!ا؟153باللصبةاللفلثمجرةهيوالدرالف!

وقدالهامضافآههمأصدرآالطيديالرتجمهح6الت!اش!توتد.الاولىالمصللي

تضخمهنالطيديةالرتمأصابهاأهمابهاالها*كئ!ةهعلوهايالت!اةحيت

وتدوالملط!والعكلللجتيقةهخاللةلاوراد.معليماتللحقأثحطائعوأاهاسط!ي

طووبهاثام8والتوراالتليمةالحضارىتراثبونوتمان!تناعلعبليةحلئدبم

66-!مصهـ.صلمال!ربىالباهر8لمماله/لميا!ق10171

-ةهقطددلم428/صالهله!ليالمهـدلمرم!مدكلاعمدلمد.لمسمعةا؟7؟ا

لح!!*ه!ل!ثرر!**حمالد!جوله0.454
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وادطهوائتراءتراورعمليباتلملتاهواال!د!مةالحضاراىبترا!مم!يرين6التونا

لبطاليتعالىأدةأحاهامعلوماتهبمألت!اةلبىالمل!بةالمعلوماتهلهبا

القرأبهاجاءالتبيالحتيقةهعالمطمميلموالتعر!فالترا!هذاولكن..هيمس

والالواع6التورابىوالمتارلةاثم!ر!ةالاصعمك!معافاىبعديلخامعة"تهوكعأ

الحثلجوهرالقبرأدهةالروا!ةومطابتة.القدمبةبالمصماراالةألمكتيت"ا!لية

العكليخالفهاكلوالخراناتالامماط!هنالقرإلياللصضمع.الم!ر!في

الع!ببم.العلميوالملهح

الرالل!يقارض!يعلياعئرالتبمالكم!صةوهحتو!اتهاالطيليةالرثملراسةانأ

ووا!اتالاحيان-بعضو!بىحرفبمولدكلاقتبمع!تد8ال!راانوهبمحتيلداك!

عصزبعدلماالنؤراةروايماتاما.!السلامعلطأابراهمعصرحتىالاحدا!

مبم!نناسببماصيوتدوالتدوووالالنحالىبالتحرأ!كامم!زب!!داببناهم

لدنجت!جاهحةرغبةدفومعهمفينر!3وفطريتةالفوديالالعببتطلعاى

طبنتيوتدالبابلبمالسببم.بعدبابلىفياليي!أفيرصاغهاالتي8التوراع!يدة

وهمالإه!نهقالالتتام!بى.بالرغبةوالاحساسوالتهرالكبتبطابعصماغتها

مم!بعةخكلهنالحتهتةعنالكرأيمالترأعبرلتد.غ!اليي!الاخرىابفمعيب

الطيدية"الرفماليالممعنندةللننس!اىتيمةل!ولتلكواتوامهميطه!هنمالالببماء

ونبمالكم!بيالعصرنيالخل!ابراهمطهربتد.الترألبمباللصترتبطلم8والتورا

أ!رثنمالترأئكروتدالميلادع!عرفبلىسعالد3الترنئبمالواتعالىالمكترواىاثرب

ورلطيا.ابراهيمصحفييالصحفاولىألكر3ال!رأجعلىصحدعلطالم.ل!انه

الظدية.والمرجلةللدبواتالاولىالمرجلةاعنتعبرالهاأسماسعلىهوبمسصحف..بح

التوراةتعالد3ا!الذمم!والالجبمااالسلامعلط)الثدممبمخلالىمنالتبب!علهاتم

ر!اليكم!ب!رعلطأدزلىالذي(!اصمدألدببمعدهاعنرلئةالد3والمرجلة

هعجزاتب!ت(!اصمداللببىوثاةبعدهستمر؟هعجز8الترأجاءألزهان

!و!باويدتهيحياتهالدبيعصرتتجاوولاهعجزاتهمكال!النونالمعاب!ونالالببماء

كلفبمسجزأيكوأنللترألابدكانولنلكالاوضعلىالدببىحياةالتهاءيمد

..ببيلماوأيةسورأبينحواهماكلفي!مياغتهلطمهوفيللحقال!عرضهاثجه

وتعالماا!عاتحويكاثتهابتل!رالقرأاعجازهعجزةكتآلكنلموالالجدولالتوراأ
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بدثمريصملهموهولاء.الاحباروالوهبانالىحفطهاأوكلواثمابحنطهاالهيتعهدلم

بخدانطبيعيةثتيجةكاثتلنلكوتعصبوثتصأوهامهقالبضريصيبما

عليه)ب!براهيمالتوراةارتباطان.تبررهايمكقلاوأخطاءتحريناتالتوراةني

وهبمالعطوليكد!بالتوراةلاوحم!الد!نيسعندألهثجدانممكنلاارتباطأ(السلام

علاتةتجدولا(السلامعليهاهوبمعىالاولىاصعراثيلىبلبمثبيعلىالةأثر+لهاالتبم

المط!يرتبطاناها.واحدبمصلرالإثبياءاوتبطحيثهنالاوابراهيمال!طييةالاليانبط

سبيلىلاواضحواختلاتهالواتععنبيداهرنهذاثسباوتضيةخلإلىهقب!بواهيم

المؤهدينارتباطوهبمالكريمالترأنئبتهاالتبمالمنهجيةان!دطوتد.تبولهالي

وحم!والد3القرأنولكنالانبياءبهاجاءالتبموالعقيد!ةالتخيدخلالىهنوالإنبياء

تصيرة!دفيالاكعتيلهبهورسفنالتحيديعرفلمشعبالعطوبالطعليدايتص

ور7أربعيقموصواعظلاوأللعجلىوعبادتهمموشىعصرهنذالدطودو؟و5

صص؟+والأأبخعدهاالترأهـلعتب(21،؟ا!نو!دتم!صالملص
كدثفوهكذا.()*؟!ا!رونويىيتملصاعقة!أ!لمكم!هرةالقهنرى!تقنومقفى

عليهسيطربئالذيالمعاثدالمنمعبهذال!رلخهنسودأسصنحاتألكريمالترألنا

أضشىلإبطء!سةبأنبيانهموعلاتتهمهوسىولعدوالاهواءالمالية

لاالالهيوالعل!لىالمنهجيةوفق.الط!هـلخهذاان،)74؟امكلنوهـتهـتننا

اهاهةالكريمالترأننكرعند!ماولذلكوتمكينهال!هعهدنينصيبلهيكوانيمكن

عهييندل!تدلمح!يتيومنولإمامأللناسطعلكفيأتعالىبتوبهإبراهيم

أهنلذلك،جميعأوالانبياءإبراهيمهعواحدالد!ينأنالقرأنأثبتلتد،ل!المين

بعديحرنونكانواالأدبياءأتوامولكنكتبهنالانبياءعلىنرلىبخماالمسلمو

هعتتعارضلاالحتيقيةالتوواةانالترأناثبتولذلكأنبيانهمبعدكاثواأنبيائهم

نبمهتداولةكانتنسخهانينيدهاالترإنونبم".الجوهرحيئاهنالكريمالترأ

في!كانيمكلىأتعالىتولهونبم(!)النببمزهننبىالنطوليأبي

!؟بلا!ولاةوليواللثعولاةثعزلانتبلكانفعهبكدىاسراليلى!رلمما*اسراليلى

.51لمالبنؤس!ة11721

.55لمالبقرةصمووةا173)

.07لمالماثدةس!(471)
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!كم!هاثعولاةوعن!ميحكمونجكوكيفأتعاليوتوله.(107؟ا!قيقثعتمان

تراطيدمى،لدطوبىأيدينبمكانانهعلىأخرىعديد!ةتراننالترألطونبم.،1*؟(*
جت

ني!صعيي!بم!ثمينمبؤ-.المكويقئبمورقيالننىوالإسماءالإحكاثصلكفبمومدوبات

ابي!إب!!جممممثنئئبم.نتلتتدلهليةالم!الارسةالاسئاونبمورتالتيالاحداث

.تجبيننولةلردءببنهحة!ايب!نه3+تبموهحاورتهالئارنبىوالتائهوئر!تهونومهابراهيمعنعلببة

ول!و؟!ور!7دا!إخب!ود!أحدايئهنالتوراةئبمئجدهماانلنلك،)*؟(أخبارهمعالمكوش
!ق!..+،كوو!:.ظىنر،حمسحمتيء.!خما"؟!7+ك!يم!خ

ب!ليئعتكلهنم!ئئ!إي!ر؟ي!إيريراقيببمويدظابقحجرببماثنوثىهنحلهماجكما

ل!بنأ!يي!م!بغاريه؟فذيبلإب!جمييحم!يم!احداثئان"الروايةلهئهصحد!أساصى
+-بسءبهه*.*+ا."كل"003،-ث+-"ء.-+أ-مة3ممح،

++*ص!7؟.،،

!كئباليييوباص!لإنمبب!!إلإيببالابلىبيي!بمبخيأئيربي!لممبييإ-اعيدفدبإئتوانلحلربها
،*ه

ئكزني.هاوإئا؟جمنير؟وببا!ضت.برجمئ!!يخإيئغيوالإبببيإلي!!ئيحا.بمممببالخئطمح
جمر/1ء؟ةح!جى.!حضد!؟6-ث--نيةتءر!أ!يبن:-.

فا؟يرقي.ابخنإلي!يثد!ممحاي!!ثريابيييم؟أيمعيبماءع!ئنيدل!!!"فيابيلإيحالاسئاوهله

أببئن!جمد،!!ز!فوإلنبصبهلابجيإليايرجةينبرب!يبي!اك!البرب!إبإتنبإبلاإنب!ون
.-5-+-،!:ثذ-إ.".:3!*!،*!؟ص.سءة!جمىء-...?.عى.*-ا،-؟"!!.-...-.صه+؟؟.ز+ت-ء-

الم!ول-.---!كا-.-.."بماض!مح.زرا.!ا

وليل!!!لىوهلإإبخوهئا؟فا!ة؟بفدوببمهبإفصابئ!اييمبي!فأيىيفلإيذإ..ب!ثبمكإبئ،
..:*.:..!-؟-ت-ات!.-،ء!*!:لأ،.-."-؟ةغبثي.أفي

3!بافي!ها.لم!!!يبر!تهإب!ب!!!ل!!جه7!هئنيبببه!3-إبدجمولبن!!!يبيرا!وا؟
*!!-.أ-/ى./.-4/+ة-6،ت--..:..س-.

أب؟جملإتيمإشإجدا!؟لأجفبجهبييعلبلإاولمبمب.2ال!!ي!ببيرقيبئبمبرإيي!لإيماجداي!

9!!؟،ثةض!؟ثإقي%!في؟فيت؟إإأنج!ال!!8!؟ث!!سبمث؟!+يرلمئبمينيبه!!نجيبهتيننرإننجيبهب!:ل!وا!زبيإئئ!
."مد5-..-.!ياء

.--.!،-؟.--5؟*00.-ا".9.،060

؟":؟ك!ش!كشضس!!!يمهمع!غد!ث!ذ"."3!كجغت-لم؟ة!!خطلم!كعون،ت""؟ب!؟صئه!ث!س؟أح..نركأ./.!.ء.يم-..*-؟...،!.*

تج!ل!*-!ط؟لمحى!خ؟صرح!ر!9ؤ:"بهغءصظتعجف؟به!بإجمئي3جمضجم!أ!!ة"!3!لإ.بمص!

؟!"ة-*ا!غ!!!نفي!نهأ!طك!عالاأل!آلنررنم!ا-ب!-!*-كل!كل؟.بررت

لأ!!!م!!ال!!؟!مغبمم!ةفي!تئه!!7اجمننتتنم"!!!يئ.!ئائن!لم !حرء.ء.-!يره

قيث!بئفلا!ى-!ن!ل!ة؟ث!اند!!نا!ت!ثتم!لا!ال!ثئكل!زي!كمتد!دءفةخلإبر

!!د)!ئز.غ!-ائئدخ!الفثال!فغ!!ف!يا؟فئه!ا!ه!أاتثخافى"!ي!ئي

!ة3اليبه!ءف!مزمى!!ق!ع!أ!ن!ؤلأ!فمت!!ثنفنحزب!!.خديفما!"!

!جم!!يما!ش!ئون؟ت-3فيأ!!،؟كأ!!!ي!7كل!؟يمعنمىأ!ء!ة-جمإش؟قم!؟-ح!!؟لمط!؟ء،ضا:كماأتمت.ول:ض-ص*1غفيف-8-؟.فىش.نر

ك!مال!ح!-.ء!م!*!تز"!8؟ةثماتثى!ب؟"+خط!!!ص!كأ:لى!غ-!برلمح!ث!!خ!ث.9ةمضأ!؟3(!!ى+ةفيت)رو3،

!.--.--:!ى

،-3..."*

ي!*!ج!فيبر؟8؟ص!؟حم!!جمفك!-ممرد+وللحن!جمإبم.ة+ص!!-بلي*!*-!أمآ!خ،؟كبما-3!ل!.أ!يرة؟؟ير?كل!سلم2ممن!9!لأ!كلئج

كلحيت*-صيء.!اا---.ج!مصى*.-.ثبعفتيبرسو!بضلج!ص!!ه!حم!ه%إ+ملاركلبماحمىأج!

محم!مفي1"؟فيشصك؟قيآ،ةض!.؟!ة1"ضسءول3كث؟ؤتتكأة-كا!في؟اتجلم!ا.،ئتقنمىآفلألمتنخيذلروذ117818

س-؟ئعفيء
:!.ء-.".
ت-247

http://kotob.has.it



اخذ.لدلهاليمىعاترأسعارمم!كاثت)03لما1الاصحاعلمالدكونسنرنبم

أورهنبهموارتحكابرامابلهزجةكلتهيممعاريلطآحنيدهابرامابئهل!3

ماتمناكنياؤاستترواحرانالي!لوالكنهمكلعانارضاليلينمبواال!لال!

عصرفبمالكلدالضأورعنالحديثان.،سدينحممىهلم!نالعمرمق!لهل!3

ستدطبعد*يط!والمال!لاثضلأ.واخطاثهمالت!اةفثنةخلطمقاله!ملرللراهفم

الائا!لةالدراساتللاكضنتهمماالخطأ!،)*؟ا..م2؟69سلأةفبمليلوى

اوري!سم.الت!اتيةاةالروات!اونعصرنبماثعتهربئتداورتصميهانحونمد

نبموردالهالتوراةنيابراهمامعلىعق.الإخرىتضاتالتطمن.ال!لياث!

التبمالارضاليوافمبابدكوهيتوب!دورلصارضكاقرك121لمالاصحاع

الخامصةفبمابراموكانلطورا!تهالربامؤكماابراهمفارتحلى:4لمسيا!

الربهواثا:7لم؟5لمالاهعحاحيفبى،حارانغادؤثنسا1همؤمقوالصبعون

تحعلىاللصصضهةصاغ*رضهنهلاعطدوواووكأ!دإثضمقبهاتيا!ي

ابط؟ولهتعد!تهوارضأرضهحراناخى!مر8ا!اث!اورواهلهابراهماص

اورمنابراهدماصلىجعلىانالباحثونبعفىتجهالىأدى*ض!تت

يمركز"لصلةاورطكق.حراننيكال!وثك!أتهبلماصهوانصح!غ!الغلياث!

الترأعدها.تح!ثالتيالمعليمةأضئطاذاسيما*حرانهقواشهراتلمحضادي

قدالصراعوانابراهمعصرفبمملكمعالحوارحالعه-!ميالت!اةتنكرهاطمالكر!نم

هربز"كالتحرانواناالإصلاميمعللةالكهلوتياللدثهةالمعلطة!مونبطهبدا

يمنه!كههاطنمالهابالبالمتمنكةالصياسهةوالمعلطةاالكوببهبالة

وان.حرأنهق"ممقانعلىبابلىاواوومنأبراهماصليكونانترجحا!

تتدابراهيماصلىاما.معوتههجرتهنبمابراه!حربةمراحلىمنموجلةهمكتجران

ا!أ.يمفارتةاضطرابآتعكمىدصصفبىابراهدماصلىعن8الت!الصدصتحدثت

نبماسرال!لبليالربمعاياضقهقلمالمثليسنر26لمالإصحاعني!دفتد

صاحبصلقئم:لم5لمالفلاىاب!رتتم/1/26ا!معلطاهيعىعصر

وتنرب!مرالىاثحدرئم؟دهأاراههاابيكان:الهكمالرباهامتاللآالتتمة

!عتتدكانما!له.،عطيةأهةهلاكاصبحطكله.هك!ثنر!معه.هلاك

استداروا:41/7لمالاصحاعالمكوونسفرفيجاء.أراهبىاه!لهمبأ.الييد

.؟!ا.صل!لمالم!كلبميتعرمهملصلى!مدلمد.لماسمعة97.؟آ
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قاديفىهبمالتبمهمثعناطعينعلىاتبلواحتى(حلناث!عيلامهلكلعوهركلر)

احدجاء:لما30،حصورل!هارنبمالساكدونوالإموهـتكلهاانعمالتةبلادنهزبوا

اينمكولىأخبمهمرابلطاتعلدمقيمأماؤالىكانالذيالعبراثبمابرامالىاللاجي!

اها).:؟5لم15لمالدكوينسنرفبمجاء"جرىبماوابلفهابراموعاثرحلناء

أرلحبعدندمي!جعونهمأها:/-16صالحةباثمدهةوتدننبسلامنممعتموبئالت

ناالىتشيرالدص!صهنه.،بعديكتملىلمالاهوررسأئملإهناالىأجياليا

البلادهنهالىالنر3فكرةان"يرجحوهذاالدطموثغالاهورسنمحسنتدابراهيم

اصلىنكرتالتياللصيصوان.هنهاهوالتبىالتبيلةهساكنكوثهاهناليهجامت

عائمرالثالثالترننيالاحداثتلرينحينبالواتحومتائرةهتأخرةالإرامبىابراهيم

لجمبعالداهلىهوطابعهموكانالسلطانأصحابهمكانواالاراميينلإنبعدهوما

1508؟(الطرتذ!نيابخوببم9العراالىيشدكانبلوالمنعماليةاليمعطيالشامبلأد

اقلمكالتوالضامالراندينواديبلادنيواثتاثمارهمجرة!الإهور!انوالمعريف

الترننبمالمنمامبلادعلىتطرأأخنتقد)الاراهيةالمجةوانالاراهيينهجرةهن

استترتتدلكنلمانهاغ!9العراالىهنهاجماعاتوتمممربت.الميلادقبلىالع!نعرش

أحديدفرلمكماكنعانارضالىإبراهيمل!فىعنيهتخمنالذيالطرفنيوتحضرت

تبلىكدعانارض-وغربهالاردنيئعرقالىتسربتهدهاجماعاتانالباحثينهن

هذهلان"أهوريأكانابراهيمأصنلىانيرجحكلهوهذا،)؟8؟اعمنمرالثافيالترن

جماعاتوانأنحائهافبموتنتدثمرالاراهيينقبلىبلادالمنعامعلىظرأأخنتالمجة

نيهوأنمنماتعليهوسيطربئالجنويبىالعرافىالىئمالنراتجز!ةاليتد!فتتمنها

أراميته-علقإبراهيماهوريةترجيحاتتتمدمولنلك!)82؟(الاوليبابلىهملكة

هدكتأهوريةهجةبأتدمنتصلىاالسلامعليه)إبراهيمخلالىوهنوكلدانيته

خلالىهنالدثماموللادالنهرشبينوهاالعربيةالجزرةشبهعلىسيطرالذيالجنمى

فبمدروؤةالدكتورهحنحنلانلكالصر!حةالعروبةتبلىمرحلةفبموالانبياءا!بوات

هعصأدي8هقطعذ3صلماسنارهممناسرال!بليل!ر4عز؟لمهحمدلملى8(08؟1

منالافىلىالتسم/.التل!ةالحضاراتل!ل!هيهتلمةباثر/طهمنلمبعوركللهل!!

الإسلام.تبلىالعربل!ر!لمزكدانجرجي

92.صاسوال!لمبليم!ر!لمهز8محمدبرالرور1811

.-913156ص1فىلمالتلممةالحضاواته!!نيهقلمةلمطهد.باقرلمالأ82)
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العرببىالجنسهنابراهيمانحالىكلوعلى:تالىعنلماابراهيماصلىهلاهحتحديد

الجلمىخطأالعربكتابمنبعهميد3وهنالمستمنعرتونيمممدطمالن!ين

يمم!زالذيالشخصالىالإتوامتنسبالتبمالترإثيةالمنهجيةوعلى؟(315الساهبم

أدمبنيفجعلهم(أدم)الىالبشرانتساببخ!!قالترأبدأكماالكريمةبالصنات

الاسلاهيةالاهةأباإبرإهيمجعلىلكريمأثيالم!البمنمريةأبانحجعلىلكريمأ

ستبدالىضرو؟3علىثوكدلذلكاالمع!د!نصم!م!اوراكلاولورألكريمأ

!!وان.المتدسةالكتب!لاسالم!نيلهاأساسل!وهميةتسميةلانهاالساهية

عصرعناها.الترإنيةالمنهجيةهحوانطباتأالواتعهناتترابأاكثرالابرايية

النصيصنبم!(السلامعليه)إبراهيمسيرة!راسةخلالىهنعرندافتدإبراهيم

وهنهإسمرانيلىهوورلعتوبيعتوبوعاصرحنيلهاسحافىابنههحعاشاثهالاسلاهية

ومابالربهرتبطةوهبم(السلامعليه)إبراهيمعصرفبملنماشةكانتالتسمية

استعملهاالتبمالالناظهنوهبمالتديمةاللغةنبمالةيعنبمايلىاسمواناليهيترب

داسرانجيلىوهيكانيلىجبرانيلىاسماءورتوتدب!سوانيلىيعتوبسعمىعندهاالترأ

ناوالغريبالملانكةأسماء(وهيكالىجبول)الكريمالترأنوفبمحل!يثية.رواياتنبى

ايلى(اسمع)تعنيوتداسناعيلىوهو(ايلى)بالالههرتبطأجاءا!ربجداسم

ايلى.الالهالىالمننيور(صموئيلى)سموئيلىأصلهالكوتداوايلىالالهايهااسمح

بعدالمممممياتهفهاستخدامكثروتد(اسحافىهوايعتوباببماسماننجدبيدما

وكن!لك(هيخاايلىالالهليحمبمايأهيخانيلىاسميكثرالكم!بأهلىولينإسرانيلى

القر%فيوردكما(ايلى)الالهحبيباي(ايلىو)(خلى)هنهشد!الخليلى

هذاهنجاعتتدبابلىتمممغيةاننجدولذلك()،8؟(فيابراكليلاو6!أالكريم

عليهاطلقالذيالواحدبال!هالتديمةالعرايةالحياةارتباطولسببالد+لير

أثارهعالمهنهغلمألنا-حنطتلبابلىالتسميةهنهنان(ايلىاألتماءالعراضو

بابلىهبمالارضعلىوتد!مأ!منمهرةغظمةهدينهاولىنكانتالرانديقارضفبمالدبوات

ودمموةبالتحيدهرتبطدينبمإساسعلىأسمستدالمدينةهنهانمنماءاني!جمدوهذا

تنسع!هنالتبولىألىاتربوهذاايلىالالهبابايايلبابشنيبابلىنكاثتابراي!

لالكهبى.اللفاتوتونبابلىنبمالالسنةبلبلىتدالله!:يتولىالذمم!الاسطو!ياقوراة

03.صلم.سملمعز8محمدلما!ا:1183

39.صإلصدلمالعري!ديمنصكاحمدلمد.لم(سح!ة1184
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اعطمترتبطبأنالرانديقواديحضارةنيالنبواتتلاليراتياجمدكماالمديتى)08؟(

جميعأ.الانبياءبهاجاءالتبمبيدهقلتحيدالرانديىواديحضارةنبممديدة

نانالمدنتسمياتخلالىهنالمنطقةعلىواضحأالراندينواديحضارةاثرهـسدر

لانالمنطقةعلىالرافدينواديحضارةاثري!جمد(اورينعليم)بالقددمىتسمية

واناورهبمعراتيةصينةواتدمهتارلةبتسمياتهدنهميسمونكانواالعراتيين

تايدة)فين!كرهوردنتداسرانيلىاسماها.السلام!ينةتعنبم(اورشليم)

الاسؤهلوفياحدهرنجبتاخانتصاراتفيهاسجلتالكارناكجم!رانعلىهنقوبنعة

التصيلةوعبارة..مفىأ215-1225نحوحكمهمكانالذينعمنمرةإلم!سعة

الياستنادأالمورنجونبعضنكروتد.(بانرلهالدقولمخربتاسرانيلىانا:تتولى

حكمتبلىنلسطينالى!مرهنهربتاسرائيلىبنيهنتبيلةانالاثا!يةالدراسات

التبمهبموانهارعمسيدسأبيهعهدنيعليهاوتحالذيالاضطهادهننراراالملكهذا

هذانبميكون.حيثفلسطيننبمالمصريالحكمعلىتبودتلانهامرنجتباخبهاكل

إسرانيلىبنيخر3تبلىفلسطيننبمإسرائيلىبنبمهنجماعةجودبينتونجي!

وكانعلميموتضىنلسطيننيمبهمنكلهرنتباخاناي،)86؟(هوشىهعالجماعبم

مصر.نبمهنهمجؤكاناوهصبرنيكانواعندهابهمنكلالئانبمرعمسيد!ىابوه

هعهتحالنةاوإبراهيميةتبائلىلأصولىجودالى!إينبإراتالكريمالترأنوفبم

علىيوبمعفسورةءفييوبممفعنتحدثتالتبمالاياتفنبممصرفبمإبراهيمتبيلة

النظامرأسيسمبمكانالقر2نولكنبالنراعنةهلوجمهمشميةنبمالمصررلدنعادة

للنظةالترأفيالاستعمالىوهذا(صاف4أ!نيالملكول!ةبالملك

مصروسقوطالحكمنظامفبمتفي!يرسعياسمبمفيهاحصلىحقبةعلىالضؤسلطهلك

والهكسوسى.التديمر5الد3يممعمدطمكمااالرعاةالملوك)الهكسوسبايدي

عمنمرةوالسا!سةعمنعرةالخاهسةأسرثلاث.التديمالتار!كتبتن!كركماينعكلوا"

يعتوب)هلوكهمأسماءهنوكان18-.م.ق08015-1681)عمنعرةوالسابعة

الت!معو!عنيالبلبلةتعلبمبالعبزا!ة.ب!طل!ةاللهابااي،اولباب)تعنيبابلىا

بلبلةعنبحدنتالاصليهعلاهاعناعرضتبابلعنالتحدثالتوراةاواتطما

هلوللمملمسلملمهتياثطر،البابلرونارالهالذياسلىفمسختاحسلة

.12صلمالشرانح

3*إصاسراث!//ل!دكابلبمعؤهحمدلمالرو:861؟

25--نا

http://kotob.has.it



)حتاللتبتحريفوهبمهصريةكلمةوالهكسوس(.اتيعتيباياحر(

التبانلىزعماءعليالمصررنيطلتهبتبوكانالإجلبيةالبلادحاكماي(خامم!

نوقهكتوبأاللتبهذاعليالعثووذلكل!يدصرشرقنبمتعيلأسكاثتالتبمالبل!وية

المعلوباتهنه،)87؟(حسنهقابربتبمهصرفبىاليالتادهونالساهدتالبلرهلاطر

تررسينوكاثوانلسطيقفيتسكنكالتالتيالبدويةالكباللىهمالهكسوسبانترجح

ألكريمالترأيذكرا!ضأيوشفسورةوفيبيدهمعلاتةوهداكوتجيلتهإبرابمهن

أقي،ول!....أيوشفعنحكايةتعالىثولهونبمنلسطينيسكنكانلمقممدأ

ال!عحنمناعر!نياث!بيأ!سنوقد!قآربي!علهالدلبلمنلريي؟وررطا

يدلىوهذابالبداوةأطهحياةطبيعةيوشفوضطلتد()ول\(....الب!وص!وطء

البداوةبيناثتتاليةهرجلةفبموكاثتالقبائلىتحكمهاكاثتنلدممطينانعلى

لسلطانننوفيهئاطقلالهايحكمهاواحدسياسبمدطامهناكي!نولموالحضاوة

حياةيعيشونكانواالعبراليينلإنالعبرانيينهنجماعةألهكسوسيكووتدالتبانلى

عبريكلمةاستخدهتوتد"بالدطوليلهمعلأتةلاالعبرشوهولأءوالبداوةالتنم!

ألمنمامباديةونيالعربجزيرةشمالىفيالعربيةالتبائلىهنكبيرةطالفةتبلهق

ولهذا.عامبوجهالياديةابناوالصحراءلابنهرادنة(عبري)كلمةصارتحتى

ني(العبدرروو)(الخبونو)(الهبيريو)(الابري)كلمةورل!تالمعكل

ولذلك")98؟(الحينذلكنبموجودللمورلييكنولموالفرعونيةالمسمايىلةالمصا!ر

ولفظةبدويةحياةباثفافلسطيننبمالحياةلطبيعةالكريمالترأنتسميةتتفق

المسماريةوالرتمالنمارثةل!ووثائ!الطيليةوالرتنمالمد!ناتنبمالمذكورةالعب!ري

نبميوشتعصرأحداثكالتواذا.والرعاةالاشمداءالمقاتلينعلىظلالتي

لمصر.القديمعلماءآلتارعغينترضكما()09؟(هك!مموسأسرهنالثانيهةالفترة!

وكان.الميلادقبلىعدئمرألسابعالقرامم!0165بحدوليكانتأثهايعنبموهذا

أ!رك(السلامعليه!لانهجدأتديمةوناتهلكنولمالمدةضهفيتونيتدإبراهيم

نزيةالتار!-فيتصححان!باخطاء/محمد!داءد.محجمالىد.لمعبدالهادي(187)

.321ص/ابراهم

.001/صمدسور118818

.594صلمل!الم!فبمإليوبالعرهنصلى/(سوسةلأ198

.133ص/.سمتصححانيجبيخطاءلمعبدالهاديجمالاد.1091
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عشرالثاهقالتوننبمابراهمصثضعانب!مكاللاالحتيتةهنهضموءونبم!عتب

المعدلإىمنمهلآاكئركالتالتبمالاعمارطبيعةبالاعتبار!ععدالاذا.الميلادتبلى

الميلاد.تبلىعلأممرسعالم!ةالترالىالتتديريصلىنتدالمد!ر6للعصور

الد!ئية:عد!رالكتبهبماالسلامعلدولاابراههمعنالبخث

لمالعطماللبيهذا!فاجأبخااالمعلامعلطاابرافمد5!دعرشالذيان

سكتتالطيليةواطواحالرتمهناثلافوعشرات،المتل!دممةالكتبغ!علهتتحلث

.111عله

حياةيممىهوضعوعأالقل!ماءيتركلماذ،المطبقالصمتهذاكاخذهالباحثان

والمدارسيوالعليمد!والد3والخل!الكوعنتحدثوا.عدهوت!دئواالاالإدسان

وعنوالقوالونالتضاةوعنوأعنالهمحروبهموالملوكوالالهةوالعتالدوالتعليم

المراحلىأولىالإنجبياهأبو؟رهوأل!جهوبهأين؟ابراهيما!.والحكمةوالطبالزراعة

التد!يمرح!الم!المتخصصون.فبى0تسالعند!ما.الانبياءهسيرةنيالمعالمالواضحة

ودور؟ابراهيميذكرأثاريدليلىايجدلايجيبانكل.(السلامعليه)ابراهمعن

نعلمفنحنالتضيةأسعاسيتجاهلىالسؤالهذاانالحتيتةو!ناالالبياءل!رفىني

الطرفيعلىالتاركاالت!يمددشواالذيقوانابراهيمعنلدحثلمالتديمرع!الم!ان

التطعمن!!جمعنحاولىلن!لك.بخاصةدابراهيمألديدبمر!غللد!بالدسبةالاخر

اليناتقربصوةثرسموانوثمعخصيتهالنببمبهذاترتبطاجزا،الداليلةالمتلاثرة

الالواععلىالمكتوبةالدوباتهنالهائلىالركامبينننرزوانالضانعةالحتيقة

بهذال!بطلااثرآاولحالثنكرأاواسمأثجدلعلنا.السلين*فهدىعلىالطيثية

الى!لالسانأعاورنبمبهوبهخلالىهنبالانسانيةارتبطالذيالعطيمالإنسان

نتدعصرهفبمالانبممانيمفعغلهكانالذيالتدليمالعالمهساحةوعلىالتحيدعتيد،

لتضيةهسارأوشكلوالحجازمصروالينلسطينالىالعرافىهنالرحمنخليلىانممص

الانبياءودعمي!اليهابهابلخالتيبالعتيدةارتباطهوهبمالانسانتضاياأهمهن

ألانبياءتارع!صياغةنبم!ورألعبواالمطودانلديناترجحوتد،وثحألمهنذجميعأ

)عليهالخليلىإبراهيمينمغصيةولخاصةبتارلخهمالاحداثولطوحاولوا

وأمرذهبهنتمثالاصنحفقمرنبوخذان)دانيالىسنرنيجاءنتد،(السلام
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دفواعبدوهيالحشد!م)وهمللصدمالسجودلطودثلاثةورفضلهبالسجودالداس

كلام51دالهالىسدرفيجاءوتد.الداراتونجبىبتحريتهمدبخذدصونأمر

المرتمميتيةاثلاىصوبئسماعلدىهستعد!كلتمانوالان:للئلائةلصرلبخذ

السجوداصتمانولكناعفوعدكمصدعتهالذيللتمثالىوتمممجدواتحدواانالمخطنة

مقعددلبأ!دقن!كم!تدكلالهوأي،المدتتدةألداراتولبمالساعةلككنبمتطرص

الهدالأنالعمأنهذاعندجهكلأنداصل!:دفووعبدوهفعمخفعد!لاجابه؟يدمم!

نا!تىالملكأطاط!كهن!لقذلاالمتتدةأللارأتومن!لجيلاثا!رأنلمبلهالذي

؟الذيالذهبلتمثالىلاممجدولاالهمشلعبدلااثلاالملكأطا!تيلافاعلم!لتن!لالم

عماأضعافسبعةالاتون!فمربواانوأمرسرحلتألصرلبخذناستئماطلصبته

وأتمصةوسراوولثيابهنعلمبماالرجالىأوي!حهدلدسىالعادةعلهه"كالت

حملواالذ"،الرجالىاحر9النارلهيبوانممرالمتتدةالنارأتونؤسطفبميطرجواواودمة

وسطموثقينالثلأثةالرجالىهولاءنستطالداوفبموطرحوهمدفووعبدوهيلأمخشون

اليوتالىبسرجمةنهبدصرلبوخذاعترتانالحروةلبثتوماالمتتد!ألدارأتو

الملكايهاصحيح:فاجابوا؟الداروسطنبمهرثقونرجالىئلاثةدط!علم:ممنم!ه

وهنطرأذىيللهملمالناروسطفبم!تمشوطليتينرجالىأرلعةأرىاثبم:نتال

الناروسطهننيخرجوننصردبوخذعلميدادمم!ئم"!يالالهةب!بنينعبطالرابع

منينمعرةتحرقولمأجسال!متلأ!إلماللاراننجد!وابهمالد!ولةعلماءواحاط

شمدرخاله:.نبرلظنصرنبخذالنارنقالرالحتبهمتعلقولمثيابهمتمنمطولمرووسهم

الملكامبروخالنواعليهالكواالذينعبيدهوانتذهلاكهأرسلىالذينفووعبدوهيثمخ

أيانأمرهديصدرتدلهذا.الههمغيرلإلهيمممجدوااويعبدواكيلااجسادهبمولذلوا

يمزتونل!ووعبدوهائمغثمع!خألهينمولسانأيهنقمأي.اوأهةأية.اوينمعب

نا."ا"19؟(هئلهيلجيانيتدر!رالههئاكليمىاذأئتاضأبروتهموتصبحاوياارلأ

نا":العقادذكروقدابراهمتحرأ!حالئةتمنمبهاحدائهاانت!دالتناص!هنه

التوراةشمراعبعضحاولىؤتد،)29؟(طاهرابراهموتصةالقصةهن!هبيقالاثمبه

هنللتوراةك!ب!بقوولاثالناترجمةنبمجد!واعددهاالحقائقوتحريفالتمويه

ال!داليهأورانوتالواال!داثمينثارمنثجىتدابراهيمب!نالإراهيةاوالسرياثية

.43814.3داطلىسلر911؟ا

.94صلمالالبهاءابوابراهممحمددلمهباصىالعقاد/12911
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هلاةولكن"اللورباللارنترجمالاهرعليهلالتبمىاللورثعلياللارولالعبراا"تعلبى

هندبمالم!التسمهنالنصيحاتبابنيوردتتديةالتصةأن!دسوالالمراع

ناولابد.كلمةترجمةلبىخطأعلىتبلبمأنمقوثروجمأأصوفياطولوالهاالمالملا

التديمةالكلداليلنبلادثبماتباعهايعينىالتبمالسرااليةالكليسةانفلكيلاحط

بعيلها-الاراهيةوهبم-السرهاثيةبدراسةأباو!ادتهروالتبموالعرافىسور!اب!ن

11السلامعليهابراهيمدجاةاي)الترجمةفبمبئلطهنداممذالقصةانشدلإ

كاثوشهرهنوالع!نمررزالخاهسالبمسلويأحنلأاللارهنللجاة.ابراهمولكم

التراثهنهأخوفيةالثلاله!حرقتصةايالقصةانلنال!وهذا."ا391(ليالد3

العتيدةلخدهةهعالمهاوغنروا!السببماثيداءؤاقتباتموهاالدطود!عهاالبابلبم

لإبطالهم.هعجزةوجعلوهابتاهـلخهمالتصةأحداثورلطواديالتهموتعطمالدطوب!ية

طممىعمليةانللدوتدإذالطيديةالرتمهنالتصةهلاهحاختناءلداضسروهذا

ئعلأ.حش!.تدالتصةلمعالمهتممد

وهكناالميلادعدئمرقبلىألثاهنبالترابراهمعصرثحل!دانساب!أحاوللانقد

الميلادعدثمرقبلىسحالد3القرن0اليئيصلالتقديرهذاهنابعدالىعصره!صلىتد

يعيدشكاناالسلامعلط)ابراهيمان"اليالعلماءبعضتقديراتهعيتف!وهذا

الموخعنالعتاددقلوقد")،9؟(..مفى(1765الي0491هن)الدةفي

أبانابرسوس،09؟االمو3ويذكر"االسلام)عليهابراهيمعنيوشيفوسالدطوبي

بينعاثىالطوفانبعدالعاشمرالجيلىهناثهيقولىحيثيسميهولاابراهيم

علىهكتاسوسا691(المونموزادالتممماويةالعليمفببمهتبحرصلقرجلىال!داثييق

.005-94صلمالالبهاءابوابراههملممحميوهباصىلمالع!ادا39؟)

.23؟ص3جلمالكر!مال!رأمنءديخىدراسات/بىهبىمحمدلى/مهرانافيا14

كم!بآلفالمتد!بيالاسكددوعا!ربابلهدكلةديهرد4الميةسبدديكاهن4برشهـمىا59؟)

عنهعلوماتعممدهبابلم!ر!عن01م.فى261-1028الاولىالطنمىالملكالى

بعنىكتبفيمقتبصاتسوىمدهولطمداعتدالكم!بهذاانهىالبابليالططان

الطرالهاهعى03صالطونجانلمغبدالواحدفاضبلىد./عليالطرالاغركلالماللس

الىثاثيالمر!م:عله!تولى.صيثلمكلكاهعىملحمة/سعيدساميد./الاحمدكللك

.ا..مفى3الترفيبابلىاستطنالذيبرسيىاورحممماالمعمهور

المهلاد.تبلالفالتاللأؤليمصرهياعاكل619؟
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نال!هـلخه.مقالرابعالكم!بفيالدهدقيليتولاوثالىعلهبأكد3التالهنلك

ارضهقتلمشيرأوكانلشقفيحكماالاغريتيةبةالكد3حصبا!آبراصص

وتوهههجرهاحتىطولزمنعليهيمضولمالكلداليونتسميالتىالبلادمنبابلى

نبمهئعهورأابراماسم!الىل!اونريته-ونيهادطياالد--وتصمىكلعانارضالي

نكرهاالمعلوهاتهنه."ا79؟(ابرامبمسكقالقرياحدىتصمىحيث!مثعقاهكيم

وانهصا!رهمعنثمكواو!*ءالميلادتبلىهوخينعن!لمكهال!هـمخهنيووسينيص

مينعكيكصياغاتهنتخلوولاوالتصدي!الصحةاليترتىلاالمعلوهاتهنهكالت

وتثيرالتدحاءالمو!نجينعددابراهيميئمخصيةشهرةعأنكرةتعطيتاالهاالافها

الإختناءاوالتوقفهذاوانالمفعخصيةهنهعنالدن!توتفسمعقتصا*ت

!ظوللتبمالحيرةييعث.القداهةالمدوباتنجي(المملامعليهأ."ابراهيمللأمعخصية

سبقوتدفيهاالتثممكيكاوعل!طاالتشويدثىاوالمعلوماتهسارطبيعةعقاللأمعكهن

حفرياتنيلابراهيماسمجودحال!ثةننبمفيوولبمسعترصاولةالىأدرثاان

لنعخصيةعلىالضوءيلتبمهماالمعلوهات*بعضتعلناننأهلىلزالىلاانلا.اور

بالاثاوالمتخصصينهناحدأانبالملاحطةالجيروهنالحنريات!لىهنابراهيم

علىالمنمخصيةهذهاثرظهورلمئمدةجودهابعدميجزبماوابراهيمشمخصيةيلفلم

لموكانلكوالدطوب!يةوالمسيحيةالاسلامالكبر!ىالثلاثةالتحيدأديانول!رح!ر!الم!

واالحنرياتنم!نجخلالىهنالخليلىشخصيةهعالمتوضحهعليماتالإنلحدتطهر

.(السلامعليه)إبراهيمعصرنبمثممانمةكانتالتيالطينيةالالواحطرنجات

التتريبجهعلىح!ؤاببمعصرهوازاةفييوضمعانيمكنإبراهيمعصران

..م39173سنةنيالحكمهنصةاععلقالذيالممنمهورالبابليالملكوهو"

سموخلنهابلأهحيث(.م.91743)عامحتىعاموارلعيناربهلصهواستمر

ناوهبمهاهةحتيتةتوممدانلابدالحنرياتهحنتعاهلىونحنإثلاعلى.،)8912ايلولا

كثرةوعلى"التديمريخالل!لاحداثدتيقأوتنصيلأتوضيحأتعطينال!الحنرياتهنه

الجزمتعيينحوالثهنحاثفبمريخالد!لنايعينخبرأبينهانجدل!الاحانير

المواؤنةولعدالتتريبجهعلىالاهنهال!رلخالىالمنقبونلطتدولمواليتين

سنةيعينونكاثواالمنتبينانهذاعلىالكتيزةالاهدكة.ءوهنوالترجيح

.012صالائب!اءلمابوابراهيمبرمحمودعباسالعتاد/(1791

.69البلاد/صحدةمجددحموراببمالملكلمنوؤليد.رشيد/ا89؟1
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نتدهوهاباروتلأندري(هاريأحانير!انكشنتثمحموواببملحم.م.فىا049

يحسبونجهموكانوإ.لههعاصرينطوكأجلرالانهم0184نحوالىكاهلأترثا

تمئلىهوانهاالحنرياتهنهلناتتد!مهالذيوالحيدا!يدالشيءلكنسمابتين)991(

للترويرتتعرضتدايضآوهن!العصرهذاسنواتهعوتتطابماليهتدتميالذيالعصر

بإسمالمعرتالاثرمم!المفمعنيحد!يثاالمدتبونحدهاأعرب"بانبهرطهد.ينكركما

ووسالةالملحمةهنأجزاء-حرانهنبالقربتركياجن!ببىفبم(تبهسلطان)

لككجاعتفتد.الميلادتبلىالثافيإلالفنيعاينى)تديمكاتبزورهاعج!د"

هنهيطلبالقدماءالملوكأحدالىهعنونةجلجاهمنىالبطلىلسانعلىالرسالة

نا0انكيد!و")002(لصاحبهتعويذةهنهاليصنعكريمةاحجاوارسالىجلى.جاهدثى

نابلىكبيرةا!فرياتخلالىهنالتاريخيالحثعلىالحكمفبمالخطأاحتمالية

ناهنهاعديدةلاسبابالحتانقتقلبوأخطاءأوهاماليتتودتدالحنرياتهنه

دتيتةغيرالنصوصلهذهالترجماتجاعتولانلكاندبتبهاكتبتالتبىاللنة

ناالقديمالتارلختراع!نيالاخطاءكثرةأسبابوهن.والتعديلىللتفيروتابلة

عنتعبركانتهيثولوجياضمنوضعواوجبابرةوهلوكابطالىعنعئرتالصهـنجات

الحاجةوتفذعيلتسندجاضهدينيةبرؤياالممزوجةبالمبالفةيتمممموتضخيمتمجيد

وعنالسياسيةالسلطةعنكن!لكوعنرتالعصورتلكنبمالانسانلدىالدينية

تعبرولاوالتضخيمبمالاساطيروالتجيدهيئمحونةالالواعكانتلانلكوثتافتهاالوثنية

وشىالتجا،يةوالمعاهلاتوالمنعراءالبلحعقودهئلىضيتةحنهـبىفبمالاالواتحعن

ناإلباخينبخمضلدىانطباع*هناككانوانوالطكالل!ينعنالبعيدةالجالات

كهلأةيدعلىتأليفهاجرعىوتددينييةصيغةذاتكانتكلهاالسوهريةالادبيةالتأليف

نتج!جاءالإنطباعهذاهكلانولددو.بالمعبدالخاصةالطقوسنبملاستعمالها

كالإدعيةديبمطابحذاتبموضوعاتالمد!نجةالالواعهنتليلةغيرأعدادجيود

الحنرياتنقوشخلالىهنهـلخالد!دراسهان()102(ؤالاساطيروالترانيموالصلوات

يصلىلكبموالنطنةالمتارنةعلىيعتمدالذيالدهيولبالحدنروالتحليلىتتممعانلابد

تجعدبدمببالمحتملةالكثيوةالنتداحتمالاتأهامتصمدهتبولةنتيجةالىايباحث

.-156لأ55صالاثبطء/ابوابراهيم/محمودعباسالعقاد/9911)

25./صكلكاه!سملحمةطهاباتر/د.1002

.94ص/ملحمةاسطور6سوهرعبدالواحد/فاضلد./علي(102)
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عصرنضعانللاجازاذالانلك.المعلوماتوتحليلىوالتلتيبالبحثواستمرار

اصطلاعنبمعصر؟انيعليهذافانحموراببمعصرمحاالسلامعليه)ابراهيم

أسماسيأتغيرآالعصرهذاسجلوتد.التد!مالبابليالعصرضمقالبابلياتعلماء

..العصرذلكفبمالنردبهاهتازوعهأالدتوينىسجلتوتدالانسانينمخصيةلكوشنبم

التبمالاين!باعامامالعجزاوالتدرةو-بالضعفشععرتدتبلىهنالانسانكانواذا"

الانالكبيرةوالمسووبيةالمتناهيةلاهكانياتهاسراكهنم!نتدوالمرضىالإذىلهجلبت

عنعبرتلانهابالتأملىجديرةالملاجظةوهذه"ا202(الحاهبىاكلهخاصألهالى

الذيوهوعلدهحصلىالذيالجلنريوالتنيرالاثسانشخصيةبناءنبم!قيتةبعةهد3

والتأهلىالموبئبعدالحياةبنكرةالانسانبربطالتديمالبابليالعصراالباعدهعبر

نبمههمأهوضموعأالحياةنيالخلودعنالبحثصاروهكذا"أبموبئطاهزةنبى

للملحمةالتد!مةالبابليةالروالةفبمكلكاهمنىهلحمةنبمونجد"ة!\()الاب

التبمالح!اة؟ذاهبأنتأينالىكلكاصنى":اللصيحةكلكاملأ!ى!تسلمهوضوجمهانبم

الموقيللانسانترربئالانسانيةالالهةخلتتحيقاذتجدهالقعنهاتبحث

ناوالطريفممرنرحآكن:بطنككلكاهمنىيافأملااذأ.بالحياةلننسهاواحتنطت.

اليالاشارةهلاوتنيبنجالحياةالاستممتاعاجلىهنبالذاتتعطىهلااللصيحة

،)302(بالخلودالممنماركةالىالمعولى!مكنرلماولهذابالتديينالالهةارضاءهحاولة

شهاناذالانسانعتلىفبمت!رنت!جةيأتلمالاثسانوعبمفبمالتحريكهذا

وانعكاساصداءعنعبرتولكنطالبردالنكراوبالتجربةتحصيلهايمكقلاالافكار

جاصاافوناالإدبياءوهم)الاينمخاصأولئكلإثارالأهدطويلةأزمانهدىعلى

عنيعجزعمكهكانالتيوالمعضلاتالالفازلهووضحوابالحثيتةالاثسانلصلطوا

الاعمالىتمستوىانثجدلن!لكوالحياةوالتلرالموبئبعدوماالمييوهبمتشيربا

لكونتهص!الاثسانكااللصصتتحثفعلدماوالحتيتةالاسطو:في!ترلد

الخليعنالبحثلحو!نعه!رجالبمنولكلهاوالدكعالوعيعبنتعبيراللصيص

فبموضحأاكئركانتوالواتعالاسطورةبينالمزجوهبمالطاهؤوهنهبالالهوالتمنمبه

الغاصةوالبابليةالسوهرأ!ةالاسماطيددان"التد!مةالعراتيةالمعتتداتمجالى

هنالرنجموعلىالراندينبمالا!ببمالناتجهجملىنيكب!أحيزأتمنمنلىوالالهةبالكون

84.صلممعىغالكل!يتربمةئ!صؤبابلىهلكحم!ابيلمه!س!!رلماكللفلى1202

85.عا.س.لمملمه!سه/ل!اكللفلى3102
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الفكرهلطقأساسعلىهبنيةالاساطيرللكنيعا.لجوهاالتيالتضاياهنكثيرأان

خلصواانهمالا(6!مأ؟هاك!طاء!ط!لاهطا4)الاسطو!جم!النكرأي)الميثو!

واديفيالغليتةنتصصاحياثأالعلمهنطقعنلمج!تبدولاانك!وروهعتتداتالي

هردهـبخ(او)انليلىالالهة!نواصهكدكةكانالبدءفبمالكونانعلىت!دالراندين

المعتتداتمنكثيرأانفموالارضالسمواتهدهماخلقتممعمينالىيفمطرها

جهوعلىاخرىعديد،اتوامضداتفبمواضحةبصماتتركتوالبابليةالسوهرية

وتصةوالكونالالسانخلقعملية)هدكلالعبرانيينستتداتنيالخصمى

ايوبقصةهدكلاخرىتوراتيةموضوعاتانكماالطوفانوتصةالمنتودالنردوش

ذاتالاخرىهبىالاسنلوالعالمبالموتالخاصةوالافكارلسليمانالاناشيدوداثميد

التمنمبيههبدأانالباحثينلدىالمعريفوهنارافيدجديةجنور

بهااتصنتالتبمالاساسيةالمبادىءهنواحدأكان(!كنطم!ه!!م!هكطأم!)

وتدبالبمنمرتماهأألهتهمينمبهواانهماذالرافدينواديسكانعندالديديةالستتدات

هعوتتعاهلتتحدثالإلهةانننجد...أحياناوالإنسانالالهةبينالحجبترنح

الملوكاحداوالاتتياءاوس!الحكماءأحدالحالةهنههدكلفبميكونالذيالانسان

الذيبالخلودهذاوتبلىوالتديسيةوالرشةبالسموتتصفا+لهةفاننلكوهع

برأبم!استمن!هادناخلالىهنن!دانأردنالتد"ا4012الخليتةبدايةهدذبهاستلالرت

الحتيتة!دوتدوالبابلياتبالسوهرلاتالبصيرالعالموهوعبدالواحدناضلىالالكتور

هدالتفالحقيتةحيالىحتيتةعنعببرتالمعتتداتهنهانالبدايةنبمنكرناهاالتي

النبواتبعدالبشرعتلىأنتجه.الذيهووالخيالىوالانبياء.النبواتأثار

هعوالبابليةالسوهريةالالواعنيالننكوةالحتيتةتتطابقوان.والتحرينات

العلميستطحولبمألكرلمالترأثبتهاالتبىالحتيتةهعالتوراةفيالنكوةالحتيتة

وانه!ربئجلتالةوهوال!مدرحدهي!جمدهذاكل.خطأهاواثباتضنيدالحديث

ضهأتواههموتناهكتأقواههمالىأرسلهمالذل!الانبياءالىالعتاندشهاصتد

طياتهابينتحملىالتيالاسطوريةالنهانيةالصورةفكانتحرفتوأضافتالعتاند

.السماويوالحيالحتيتةاثر

البينةوتأئديرالواقحهحتفاعلىهنالمفهوبملهذاتخضحالتيالقضايابينوهن

لاالبدانيالمجتمعاننالمعر!فالتديمةوالتوانينالشرانحتضاياهبىبالظر!ف

.95صلمبلحمةاسطوؤسيمرعبدالواحدلملاضلد.لمعلي(1402

-925-

http://kotob.has.it



التوانينكانتولن!لكالمتطورالمجتمحبترعلاتاتهتنظمتوانونالىجيحد3

بصورةتبرزلاالانسانيةالمتطلباتوشبالإجتماعيةوالعدالةا!ريةالىوالحاجة

الاجتماعبمنموهاهنبهابأسلامرجلةبلفتتجمعاتهنال!هلحة

ولكنهاجذوهاأساسهاالانلحديعرفلمالمنعرانحهفهوكن!لك،)002،والسياسبم

كماوتناصيلهاودتتهابتنظيمهاتناجنناوهبمالطينيةالرتمعلىهكذاجدت

لمتارنتهاعندهاتليلأشتوتفولن!لكلنمموبيتهانبىالراندينواديحضارةناجشنا

ا.أنبيانهالىالةأحاهاالتبمالدهنيةبالدئمرانع

القديمة:الائميرائح

وهتارنتها!لاديانتاسنبمالمتخصصينالباحئينلدىالمعر!فهن

الالهعباد،وهبمواحدةعتيدةعنعبرتالاديانهنهانبخاصةهنهموالاسلاهيين

تالى.أقواههمالىالعتيدةضهلعدلنواجميعأالانبياءاللهأرسلىوتد،الاحدالواحد

الرشلىفكل(ال!ضتواج!بواافىاعبراان!عولاأتكللييعثفاوثمدأتعالي

واللطلهاهاوليانلبيانهانزلتالالهيةالكتبوكلالعتيدةهنهالىبالدمموةجاصا

الإخرالجيانبأها0"ا6012بهاأهرواالخلقهنالمكلفيقوكلينتصهااو!ناتضها

الىالنبييحملهاونصانحوتوجيهاتاليلنماداتهجموعةنكانالاثبياءبهبعثالذي

بلىثابتةوليستوالعصرالواتحهعتتناسبالتجيهاتهنالجموتوهذهتوهه

ولموعصر؟المجتمعتطوربحدممبوتتطورأخرالىنببمهنجوانبهابعضتتف!نبم

علاتاتتنظموشريعةالإلهتوحدعتيدةالحتيتتينبهاتينالانبياالةيرشلى

بتوله(السلامعلط)أدمهنذللانسانالوظيفةهنهتحددتتدبيفهمذيماالمجتمح

!و!*طىتبحلمن!امني،مايأنينكم!م!مأمن!اهبطواللنااتعالي

لي!ه!الفارأمحيعامهأولمكبألأيماوكنابواكفرواوطى.العزنجونه!عول!

اجمبدواانأتعالىبقوله(السلامعليه)نحرسالةفبموتحدت.()702(!ن

.4ص/التد!ةالعراقيالدرالعلمهوزرلا.لم،رصي1502

.6صالاعتظدلمصي!الىالارثعادلمنورانبقمطلعلماللطن،1602

38-93.لمالطر8،س!17028
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وتعتدتوأينمكالهاالحياةتطوربئإبراهيمعصروني.(8102(وأ!نو+سهي!

اكثروهتابعةأوسعتحديدالىاحتاجتونظمعلاتاتبئوتبلوالاجتماعيةالعلاتات

الة.نانرلى(السلامعليه)نحعصرنبمكمافقط!عتهالنبيئجيههنتنصيلأ

أررتعالىتولهنيكما(إبراهيمصحفإبالكريمالترأننيسميتصحنأ

ابراه!مصحف*ولىالصعفلفيهظانوايقىخيرويلأ!رة5هنياالحماةتوثرون

شرانععاليماللهانرلىأنبياءهلاككانلابراهيمونوعأدمبينوها(19"2(وصص

د!كافتد.وأدابمواعظ(السلامعليهنوءوتبلىأدمبعدألأ!ريمىوكانت"وحيأ

الزانلةالنانلبالدنيانبمالزهدعلىحثالصالحوالعملىالخالقوعبادةالةديقالى

الادياننبمهبثوبئتراثولإبراهم،1.؟12الظنرلوربالايمانهحالصبر)حكمه!من

ونبمحلمهإبراهيمخكمةعنتحدثناكثيرةأياتالكريمالترأنفنبمالكبرىالثلائة

الذلونللاغنياءالعذابصورهنصورةبرناباا؟؟2(انجيلىوفبم.كن!لكوالانجيلىالتوراة

عانىحيثإبليمىنراعيالىالمائياطيناحتملتهايضآالننيومات"يتصدتونلا

حيننذنصغإبراهيمفراعيعلىبعيدهنالعازرورأىلمجنهنرنجح.العذاباينعد

تبردماءتطرةبنانهاطرات.عل!ليليحملى.العازروابعثارحبنبمإبراهيمأبد53لا

استوفيتبأنكاذىبنبميا:ابراهيبمفأجاب.اللهيبهذاهنيخبالذيلسان

أببمبيتنيلبمإنأبتاهيا)ايضأالننينصغ.البلاياوللعازرحيالشنبمطد!ماين

نأجاب.هناالىولأ"يأتوايتويوالكبمأعاشببماليخبرهمعاؤرنأرسلىاخوةثلاثة

إبراهيمأبتاهياكلا:الننبمأجاب.هنهمفليسمعوالابراهيمهوسىعلدهم:إبراهيم

.3لمث!سورة(182

لأ.9-16لمالاعلىس!ة(902)

236.صالاثب!اء/النبوةلمعليمحمدلم(الصابوثي1021

بيلصصحبهبالرشلىالكليمعةرجالىطقبهمالنونالمس!للصارهنحوا!يهو:برثابا(1112

تلاهيذلااورينعلمالىورجبمببولصالتلامهذعرتالذيهوكانبلىالبرثابااياؤمدا

الذيبرلابالولالليلهمتهعداثم!دةهنكانمابعدبيلصب!!مانلفقواكاثواماالسع!*

بعضممعمناثهوضالونالكليسةبهتعترفلابرباباالج!.المبتهئماولاعرله

كتابلدراسةمهمةتاريخهةثيتةبرثابااثج!وسد؟اضعهمنو!خمك!والفسلمون

اثج!علىااللاشر)رضاردولهحمداثطرضلمةالاومعةالالاج!المتلمىالتا!

الاثج!،برلابابعلماها36ص/برثابااثج!الىاثطرا-ثىفىأصبربابا

خل!.د.سع!دةلمالالكل!ا!ةهنترجمة
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هوبمى!صد!لاهنان:ابراهيمناجاب.!صدقونالإهواتهنواحدتاماذابل!

وفي.والععمرونالرابحالنصلى-بربابا."تاهواولوالاهواتيصلقلاالابراهم

لمولما؟ألالناسلطبونكيفننمىللألهةليسابتييااؤأ:ابراهيماجاب:ايضأبرنابا

الهاهملهسوهلاءانأبتيياالم!دفمن؟الحياةاذآيعطوانكيفحياةلهملكن

كل.ان".الطولل!هـلخهانيالإدساليةعلىعطيمةأل!رابراهملتعاليمكالتلقد

اللطيفةالرتيتةوالاحاسيمىالكرااهةالاثساثيةالمعافيهنالعالمهذافبىجدما

هحارلةعلىوالعزمالتوةوهناللانعةالصحيحةوالعليمالفاضلةالماليةوال!!ق

وتعليماتالسماءوحبمالىل!لىلخهورللتهيفضلهورجحاثماوالنسادالباطلى

العالموهازالىب!حسانو؟بعدطمأصحابهبموالىوجهادهمدصتهموتبلينهمالالبياء

أهمولعل،12121بلؤالذيأالمحكمالبناءنبمويعي!نىضونهمفييمائمبىيزالىولا

المحرماتلهموليلتالحدودلهم!لتاللاسىحياةثطمتالتبىالمفمراثعا+لاولكك

فكلبالدينللبسهاعنالاثمرائحهن!هتننكولموالعد!لوالاخلافىالتيمإلىودعكتهم

كلهصا!رانالمعليموهنالدينروحهايكوانلإبدكاثتههماوينمريعةقالو

وسواب!العدالةوالمبادىءوالعا!والمرنهالدينمنهستمدةالباثمرقوالون

وتد"العدالةيحتقواان3إلتدن!الم!فيوالتادةالملوكحاوللتد.")213(التضاء

واصرواهجراهاالعدالةلتاخذهستمرآجهد%التديمالبابلبمالعصرملوكبذلى

فبمزلكعلىو!د!واوالمساكينوالضعناءمىواليد3الاراملىلحمايةاالتوالين

لكبمديدبماطارفيتدئمريعاتهم!موغوالملوفيفوم!ءوكان،)5؟12هخطوطاتهم

ن!لكوهثالىهخالفتهاهنبالختشعورأوتفرضالالزاماثرالتاثمريعاتهن!هلكشمب

هنكوسيلةاللهراستخلم(.م21119)(اورثمولنمريعة)اللأممرائعاتلمنجبم

اثهحتيهتدسعأكانالتديماصعرا!نبمواللهر"المجريمةائباتفبمالتحتي!وسائلى

نالمتهم.حمورإببمشراهةفبمؤاضحهوكماالقديمالبابلبمالعهدفيألهةاصيح

نهو.سالمآخربمناذاالحكمالنهرفبميلتىالتهمةتؤيدواضحةلأدلةونجودلاالذي

المذثببينيميزانيستطعلاالواقحفبماللهروانهذثبنهوال!هرغلبهوانبريء

يسبحنسثبرايئأكانانلانهنفسهالمتهنمهوالحقيتةيطهرالذيولكنوالبريء

.31لمال!ر2ضؤ!يالالب!اءالدبوةلمالحسديعليالحسقابو/الدد!ي(1212

.،.231صا/التاثواصعوللمعبدالهد.لممصطنى321؟1

87.صممرور/غاوميد.ترجمة!صؤح!رابيلمهو!ش!د.لماكللفلى1214
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وتطهرتربكهالمقلمىالنهراتجا.!رهبتههذثبأكانوانبرامتهعليوصهرهنلحهبكل

عددماالبعض!نعلههوماالميمالدنوسعلىالعقيدةهنهل!ث!أدلةوهن.أدالله

ليتسماالمملامعليهاكالعباسكبرواهامبحضؤلليم!نيتهمومقيستال!كون

المفلبعزيمةتلهارانيحدثماوكثيرأضدهالمجهةالتهمةهنبريءالهبحضربئ

العرافىارضفيوجل!لقد.").؟2(المتدسةحضربئفيكنمبأيتصمانيجلاعلى؟لا

قلمأل!رهقاثرهبموالمافراغهنل!تلموهذهالبمنمر!ةبكرفتهاالتيالدثمراثحاقلم

خلالهنبالسماءارتبطالذيالجودهذاالعرافىارضعلىالالمعالبمالجود

شهوتد.ت!اعلتالحدإةطبيعةلتلالماللأممرانعهانهتطوربئالحيا!تطورومحألالبياء

وأثارالملوفيتبلىهنالتمجيدعنوالبحثالتديمهنالإتتباسبينالتشراهات

وتلال!والديديةآلسيماسيةالسلطةعنوعبرتالمجتمحعلىالمستمرةالدبوات

لفنهالفكاسآصياغتهافكالتالمجتمعنيوالحاجاتوالإتتصادألمجتمح

وانودضجأو!راسةتلاليرأالمنمرائعضهاكثرحموراببمينمرايعةكالتلتداسرا6؟12

..مفى3491عائمم!رلبتوشريعة..مفى2؟11اورلموينمريعةسبقتهاتدكاثت

همنلصفبلحوح!راببىشريعةسعبضولكلهال!هـلخهاغ!هحدد)اثمملوباوينمريعة

ثيببعضهاوهتاثرةموادهاهنكثيرفيتتمنمابهلكالاالدئعرالبموهذه.(71؟12اكثراو

وعلاتتهاباللبواىتأثيرباولد!شح!رابيينمريعةعندوسلتوتكالجواثببعض

علههأابرافيمعصرهنتريبعصرفبىلاثهاسبتتهاالتيوالدثعراثعبالرسعالات

.(أس

حمووأببم4نكمرلعة

الاوليبابلىسلالةايبعسوالذينالاهوررسنالىحموراببم!لتمبم

عليتتفلباناستطاعتالتبمالسلالةهنه.ا)49159-4918.م

تضتحمورابيالمدعو5هلوبهاسالسىعهدونبم(ولإرساأيسنسلالة)نلانسيها

32-33./صالعدهمةالعراقيالععراالح/ل!!د.رمممدلما5؟12

68-88.صهالمملمهوشم!د.لمكللدلالطرا1016؟

.95ص/ال!دصةالعرا!هةالععرالعلمه!د.لمرمعيا1217
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البلادتحيدبعدهاحمورابياستطاعلارساسلالةلهاالكويالوحيدالمداةسعلى

حمورابياصدرحكمههنالثلاثيقالسدةوفبمهدنالى.دعويلاتهجزأةكانتانبعد

الحجرعلىد!بهانتداعمالهاعطمهنالمورنجونكدهاالتبمالماثمهورةشرشه

التضاةبهاويحكمبهاويعملواالناسعليهايطلعكبىالبابليةالمدنالىوارسلها

هنقحجمععنعبارةهوادهاهنللذوكماالدئمريعهوهنهالئاينىبينالعدلىلتحتيول

يتنعلاكانهاالاثمريعةهوادمنحشهتدخموراببىأاذسبتتهاالتبمالاثمرابعلمواد

.المجتمححاجةأثذاكالدوبةهصلحةاتتضتهاهوادوأضانهالعصروطبيمة

رجحنا.بماين!كرثاالإهوريؤحموراببم")1218والتصاصالصارهةالقوالينسيماولا

عليه)ابراهيمعمئروانكذلكاهوربأكان(السلامعليه)ابراهيبمانهن

االسلامعليه)ابراهيموانحموراببمعصرهوالمو!نجينتتديرات(بموجبالسلام

عليهانبزلتوكتبينمريعةصاحبيعذعصر؟فبمالدببموهوالديبمالمنهوبمبمتتض

لهكانتالذمم!المكانوهو3العرافيكائتودعوتهابراهيمحياةولدايةالسماءهن

عهدفيسياسيأتوحدوالذيالاوليبابلىسلالةهلوكبيدنيها!سياسيةالسلطة

انتهىوالملك(السلامعليه)إبراهيمبينحوارأالكريمالترأنسجلىوتدحموراببم

بينعقائديةهعركةبعدهابدأتثموكريأوعتلياهدطتيأإبراهيمبالتصارالحبمارهذا

الاحمكاكهنهكل.والديديةالسياسيةوسلطتهم(وقوبهالممملامعليه)ابراهيم

الملوكلأحداسمالتوراةزىتوتددابراهيمحمرابيبينعلاتةثمةانلدينايرجح

الملكهذاحارلهمفلسطينالكنعاثيينبلأدوهاجمواإبراهيمضدحاولواالذين

ءول،حط!!ا"أ!)الجدهيةهالبمتعليقاتوترجح"(اهرانيلى)التوراةوتسميه

اعتمادآكلاركويرجح،البابليينهلوكاينمهرحمورابيهواهرافيلىان(م!طمم!4

الياليتنتسبالتبمالوقانحعصرعنهتخلفحموراببمعصانالحديثةالاراءعلى

وضحوضهواحدينمخصعلىيدلانل!!موراببماهرانيلىوانسنةبشةاهرافيلى

عصرووضح..مفى0017و0002بينابراهيمعصررلخيالد3الاطلمى

توان!فهبموستمدستراسمتحملى.التبىالموسوعةاهاالمدةهذهخم!مفيحموراببم

واسمحمورابياسموحدةانوتقررا+باءؤهانتتريبنبمكن!لكالحديثةالمراجع

اهرافيلىب!سمايلىالحافىوان.الإخيرةالمباحثنبىوهنات!نعةاعتراضهحلاهرافيلى

.د/كللنلى"!ن!لكبتصر!08/صالقد!مةالعراتيةف!!/الدرالعارمميد/د.2181

88.صلم!صؤبابلى.هلكحمورابي/بو!شت
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حمورابيممريعةانالعوش!وعةوتتولىالمتأخ!ينالباحثيناثطارتستوقيمالمكلة

المواداسلوبوانالتوراةهقالخرةنجسنرنبمالموشو!ةبلمنمريعةهتاريةالملأمهور؟

وتالت8التصاصعتوباتسيماولاالعتوياتتتمنمابهكماالحملىابتداء!بميتكعابه

ولكقأحكاههتدرينعددالعبريالمدئمعأمامحموراببمشمريعةلكوانويعيد

ناأردثاالذي()9؟2(تديمسامبى)واحدأصلىاليترج!ا!الثمعريعت!نان..المحتملى

ركاالم!لتضايادتي!تحديدتحديدلجدلاالهالمعلوهاتهانهايرادخلالىهقليه

دان.الحفرياتالياستنادأتقديرهانيالكثيرةالاختلاناتعلىبداء،ؤتحد!دما

بهذاشمخصيةبوجودألاعتتادالىيدنعدا(ايلى)بال!!هالإسموارتباطاهرا!

ناوأردنا0122هملستزوستهويمموعةكليتههاوهذا،الخيالىهنيأتلمواثهالإسم

مننتتربلكبمهسمياتهنالتوراةبرتهوهاالحنرياتوكمنموناتالواتحبيقلترب

وتداولىالتصبريحوهوثلهالسكوتطالىالذيالنريبالحقوتثيدالتلاعاتتعز!

تجاهبالتحسمىالمشخؤنالتاهـلخبمالبحثاجواءفيدعوتهوأئارابراهينماسم

التبمالنتيجةالىنصلىانكن!لك،وأردنا(المملامعليه)العطيمالدببمهذانمخصية

ا!راتيينحياةنيسابتةلهاليمىاوبدعآليستحموراببمشريعةانؤكرثاهاء.هي

ناغررسأوليمى(السلامعليه)ابراهيملحدأللبواتيتوراثوكاثواالذيالتلماء

شرانحهنوها"نيهاا!توراةوان.العصرن!لكنبمالبلدهذانيالائمريعةهئلىتتجد

لهاسابتةلانهابالتوراةتتأثرلمحموراببملنمريةانكماحموراببمبشريعةله3ئرلم

وحدةتوكدوالتوراةحمرراببمينمريعةولكنهدستر(وست)هوشوعةكربئكما

بر!اةأض!اظأتعالىتولهنيألكريمالقرأزرهالتوراةفبم/كااصد!وان.الصدر

بماو*!ئاروالربلأييونهاثوافياسمواطينالنبيونبلأيحكمونورطيي!يلأ

تشترواولاوا!شونيالناستعشوالاثعهطءعليهوكلأيواالفهص!مناسحفوا

ناليلأعليهموكعبناهما!رونهم!أولدكالفهانزلىبمالمءيعكمومنلاللألمنأيتعي

والصومبالمعنوالمضبلاثنولأفىبلائفولأيفنجالمنوالمنبعفىثعض

هم!أولنكالفهأنزلبمايحكملموصلهكفارة!هو4تصدق!مقالصصه

!كنيمكليكنلمحمورابيممريعةبهجامتالتصاص.اللأيوبدأ11؟22(ي!صن

بتصرفي.7608-صالالبطء/ابوابراهمملمصي!عباصىالم!اد/ا1921

88.الالبهاء/صابوابراهمصود/عباصىالم!اد/(11022

دا.5-!ا!ابرالمالليسورةا1221
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التعويضبمبدأأهنالذيالسوهريالاتجا؟عنيختلفالتمنعر!عاتفيجد!داتجا.

والئرامةالتعو!ضبمبدأللممموهرايةولاالتصاصيىبمبدأللساهيةعلاتةولاوالغراهة

الذفكرهرلاثبىتشرىالتصاصهبدأانالمو!نجين)1222بعضذلكاليينمب!كما

سبايهأوير،!ةثمصاصلىوءةتعاليتالحيثالكرامالترأنفبمتعالي

ألزلها.التيوالكتب!رأةأثمر؟!تبمالتدصيهذاو!د"ا223(قين!

وتطورالوعبمازدادوكلماالعصورمرعلىناعنيتهاثبتتاثمر!عيكمبدأوالتصاص

نبىالردعلغؤةالالسانهذاا!راكبسببالجرامةهمارسةعن*بتعادرجحالنكر

اليالالسالبمالمجتمع!صلىالالبياءعلي!دالذيبالإخرةالا!مانوهعالعقوبة

ن!ذا.المظلمعنوالابتعادالعاموالخروالعاهةالمصلحةبمتتضىالضباطحالة

الإتية:الموادحمورالبميفعرامةنيجدلا

!نتأواانفعلمأخر(رجلىصأابقعينرنجلىفتااذا:691المادة.

محيله)1225.

عطمه.!كسرواانفعلمأخررجلىعطمبرجلىكسراذا:791:المادة

و!ه.الحاليةالتوراةوذبرتهاالتوراةنبمثجولماألكريمالترأ!دالموأدهائه

ولاواحد!مدرهنهوادهابعضنبمهقتبسةلكونانبدلاحموراببىفمر!عةانت!د

ابراهم!كونانالمرجحوهناللهألبياءهنلببمدر!عةالاالمصد،هذا!كونان!مكن

------.(السلامعلطأ

0011إلمال!ةفبىوردكما)التحررشعقويةعليحموراببمدريعة!فمتمالىوو

لصتوكنيلك.الخمؤلدئمربالحالةتلخلىالتيلكاهلةحرونعلىتلصالتيهلها

اذاهعهوتحيةأبيهبزجة!ثبمالذيالولدحرفىعلىالئعرا!عةهنا57المالة

.1100122وانتته

علر.تعات!للىحموراببمدر!عةنيولكوارهاالتحرارو.عقويةثمعان

لمملحئمشلهم/سي!كلك؟8صلمال!د!مةالعرا!العنراليململ!د.لمالطرررثعه،222ص!

.-52؟هصلمالعراىطرلى

..97؟لمالم!ر8اس!0123028

.-27؟126.صلمالطةاليما!د9الدمرالح!/د،لمصي221!اا.

.؟17و؟7.ص!العلإيصاث!الدرالحلمت!د.لمرهي12251
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عملأيمارسونالذينكلبحقتطبقلائهاالعتويةهنه-لمضمولساولهالعجتمغ-

بتطبىالمجتمع!طالببحيثالبشاعةمنالعملىهذائصؤراوالمجتمح!معتلكؤ

والداثي.الاجتماعيالعرفعلىالخارجةالصورةبهنهصؤرهنبحقالع!وبةهنه

عليهاابراهيمواجههاالتبمبالعتؤيةالمنمريعةهنهارتباطف!لكالإهرهذاو!

ومما(1*22(!اعدنكعتمانالهتكمواهيصرواصرتو؟لالواأتعالىثالىكمأ(أثمملام

-فيتكمااليهاوالدمملطةالمجتمعلجوءابراهمعصرفيالتحراووعتويةد!3وو

حمرابيشراهةهقدهةنبىجدوتد.حموراببمفي--شموااهةويكرارهاالصابتةالا!ة

أوثل!الذيالموقيوهوركاالديلبمالم!فبمالخل!أبرآهمب!سمارتبطلمؤتعنكرأ

الفريم.وضعالقر2نكماا!رضلهذابديانبئتاهةفىاله،ابراهملاحرافىالدارنط

يبد.لفسه:وهوخمورابيشريعةهقدمةنيجاءفقد

المفعكتوا!ةىيف!اجعلىالذي"

لاملميدس!ميءكلتعالذي

الاعداءدطاعآلهائحالتوراله

بارسيلا،)1227.مد-ينةمخعتوتوهحبوب

عابةتبعدالتيالمد!نةهنهب!نالكاثمفتموقدثمروليب!سلفسهاهبىتفىيارسيدا

نيانتبتوتدنمرودبرسبأسمخراثبهاوتعرفبابلىجلوببىوتتع"بابلىعنأميالى

لمر!لي:بيرسعنبوستنيتثيكولاسكتبوتد؟)20911228سغةالماثيةبعثه

حولىالمزجحالاجرهنعاديةغيركدكلبوجودنمروبىبيرسالإخروسمبىالب!جوتم!"

الىتنس!هايصعبالتوةهانلةحرارةاستعمالىعلييفماهدأوكانالب!جاصمنلى

ودمرقيالهبملالتتامتعرضالذمم!بابلىبجهوالبرمهذاب!ن!عتقدوكان"ا9*االم

هدكلالكلاسكونالمؤ!نجينتبلىهنالحررشلهذاالوصفبذاجاءوتد.السماءل!أن

ه!م-ولكنهكان-خطانلكبأناتضحبابلىبرمالكثممص-صه!و!تد!ى.وسمترابو-هـلعد

-68./اس!8--*لب!؟226)

.87صلم-ال!لةالعطييةالععرالى/!د./رصي12271

الهكلرضبم/طهسلهمتربمةو!وربايلىبلاد-!يالصهة8أيحماح!لمالطؤ-ج!01!22ا

4!.6لأ؟ص-

ن!بذالرحم/-سمى-قربمةةهصورم!د!:والم!العريحصدار؟/لعولاصى/يصعتفيال!192

-.3إص
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بأنيئبتاناستطاعم1816عامبابلىخرائبزاربكنفهام.س.جاسنمانكليزجم!

العائد)نمرودبيرشنبمالبجوانالكبيرةالللولىالىأهيالىعدةاهتدتالمدينةبابل

الكتابوصنهالذي(نجيلوس)بربمحتأكانبورشيلا(فبمنابولمعبد

غيرالمعلوهاتوهذه.التديةبابكهدينةضمنهنكانوانه،)0123الكلاسميكيون

ذكرتالمديدةوهذهبارسيانبمدمروليبيربىنبمهائلةنارأثاوتوممد-وجودولكنهادضتة

الحرشأئارهبمثمروببيوسفبىالحررء!أئارلكونفهل!.حموراببمشريعةضمةتنن

لهن!ههلى؟(ثمروليبيرس)ب!سمالبرجسميولماذا؟أبراهيمتضةنبمالمذكور

وعاقبواجهالذي-الملكحولىالدينيةالمصا!رترددهالذيبالاسمعلاقةالدثمخصية-

تيلىوقدنمروداسمالاسلاهيةالمصادرعليهتطلقوالذي؟(السلأمعليه)ابراهيم

كماالنماردةعلدطميطلقألتدهاءالعرافىوهلوفيالطاغيةللملكصنةهوالنمروليبان

الفراعنة.هصرهلوكعلىيطلق

الإئاررسنعدد(السلامعليه)ابراهينمتحررشجمنهعلوهاتهناكتجدولا

أهلىعندتردلمابراهيمتحرشروايةأنعلمنااذاسيمالا،التديم!العهدوشمراع

نايحاولونالذينالإثاررلدنعندالحاصلىالإضنطرابهذاثجدولنلكالتورا"؟23(

ابراهيمتحرشعنيترأوالمفانهمالتديمالعهدلخدمةالاثاهـلةالكمنعوناتيوجمنوا

حرشحدوبئالىوأئارويدثميرحنرياتهنيكتمنمفهابينل!يطواانيستطيعونولا

نتافيزالتوها.ال!تحرشهجزةهوعصرهأحداثأهموانإبراهيمعصروبينهانلى

والبحوبئبالمعلوماتوفتيرة(السلامعليه)ابراهيمدررهعتتناسبلاالحنريات

نحوروليدأنقترببانداواثتونو!نناالعظيمةالمئمخصيةهفهحضتةعنلكمنمفالتبم

الحنرياتوروايةالكريمالترأنسيماول!المتدسةالكتبسلوهاتبينتطابقتحقي!

القنجد:دمطمئلؤنواننا.والاثارالحفرياتنتائجهنالمستخلصةالكمنموناتونتائج

ابراهيمبان.يخهيثبتونبدليلىيأتواانالحتيتةلهذهالننكرونيستطبحولنلماثه

36./ص-.سلم-مابوسنتهمت-.23أ

ليتنكر"!لم!ما484.الالبياء/صابوابراهممحمودلمعباسالعتادبرالطر(1231

لصرلبخذانبابل!بارمقدالهالىسدرثيورددالماالدارفيالتيابراهيمانالتوراة

لنك.كما-بطاءنبمنلصلم!ممجدفىالملإثهمالصالحونالنتيةهنفلاثةعلىغضب

بابلىفيدالهالىسممهااواخنماكإدهاابراهبم!جاةابراهمتحرولقصةتئبهالقصة

النلاثة.الىولسبت
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هنتاقياليثممممىانفكما.تأثيرهاالفاءاوحجبهايمكنلاحتيقةلافهاوهمأكان

هموالانبياء،الانبياءأبولإنه(النمملامعليه)ب!براهيمللدأالتارح!كن!لكالمدثم!!ق

كانواولوحتىرحيلهمبعدالوجودعنتأثير؟زالالذبموالسرابهموغير!التأرح!

!االحتيقةهموالانبياءنالذين.هلوكأ
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الرإيع!لمبحث

فىبعمر.(مع!ءصي)بابرامممأولب!و1.أثبما،

ابخو+)!ى-"(8

فيهااخبرثا،عديدةأياتونكرتهالكريماللبيهذاعنالكريمالترأنتحلثلتد1ا1

ووبينعلاتةجودا!ريمالترأن.و!د.لهمودمموبئتىنبميبميرب!وعن.عده

بد!كوةالموهدينأوائكهنلوطأانالاياتأيثعارتوتد(السلامعلدطماالابراهيم

ال!ربير!بر!وكل5دو!ولصأتعالىتالىاالمعلامعليهاابراهيم

الهجرةتبلى(السلامعليه)ورايمانانعلىيدلىوهذا.()232(الخكميصش!

!هاياركنا!ي*رضالىولوطأونحيناهتعاليتولهوفبمضا.ا!راقا

بنهارانبنلط)وهوابواهيمأخبمابنهوالارجحغلى!وور.،1*12ش

بكلالذيهوهذاهارانانهـلقالىاخوةوثاخوروهارانن!براهيمأزر-وهو-ل!ام

التبم!الاياىهنه"ا1235الكم!بأهلىبايديمالمخالنتهضسيفوهذا.حران

العرافىمق(السلامعليهأإبراهيمعمههعخرجلطآالطت!دبهااستمنعهدلأا

هعهموهندابراهينملطهاجروتدنلسطينفيالئهابراستقرارهماوكانههاجرش

أمملأ!اجو3كاناله"كثيرابنئ!الاسننرإر،كمابممب!علىلااللطعامطلبآهصراليا

.62لماالعلكبت1سص1123218

.117/ءاللاثبطس!1331218ا!

.2.9؟صلمالالطءتصصكئرولمابق231(ا!اا

!.-27-!"01ء.\ا9.
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الرايطةالكر!مالترأ!دت*توتد.183"إصرالىفارتحلوا!وغلاءمميةقحط

إكلليتطعتوولاتعاليتالىاالس!معلميها)ولطإبراهيمبي!التويةا

طانكل53هالمينكثوااهلهانهثمديةهالهأهلم!الأيالماأيلبثعرئ

،1*8،!رر!من!نع!امررو*اواوللننجيفه!اهيمناعل!نحنشاإوطاه

قىم!ي!دلناالبثعرىاوبئءتاول!ا!راهم!قثمى!لما01أخرىاأااتوني

اخهيهوابنالكر3الرسطبونالعلاقةهنهاا*12منصيلول!!إوراكلانهد!

التوواةتنكؤماعكمىعدى!ددور.يةعيلا!وديسترسماليأدع!واا"علاتتهماندلاتعد

لليط:ابرأمفتالى:ولطأبراهيمافترافىلمالدكواونسمنرفبمجاءفتدالعلاتةهنهعق

كهاألارض1يست!0اخوانثحنلاللاورعاليرعاتبىبونولاوليلكبيلبمثزاع!كنلا

أتحولى.!ميلأتحولثوان!ميبآأثتماتجهاثممالااتجهثان.عليئأغترلى؟أباهك

نايمكقولاابراهيمعنليطاشرافىسببا!رأ3ا!رأنينكللم13لمهكواون"ثعمالا

تبلغتحاهبالمدم!ليةاحمعاسهم!كونانلجبالاثبهاءولكقتنكرالتوراةكمايكون

ولنلكحيراتهاالدليا،موثراتكلأماههتتضاكلانولابد!مكنهاأتصىاللموى

الى!تجهبأنبهأهنالذيورسولهعمهلصيحةالىاستجابقديط!كونانلابد

غضص*-التيالترىهنوهماعمو!؟وسلفمانكالتالهالد!عؤآليهعاص!ادراو!ترية

نيلط!مقصةالكرأ3القرأن:نكروتد.كلكلر.لهابالحجا:اللهوأمطرهاعليااله

منيهاسعبق!ماشثىنلموبلل،ورطأتعالي!لهعلهتلهاهوإضع

كلثغالنعاءهيك!ونمن!.ثعهوةير!ل!!نلطم!ه+منول

ثلىا+!رهك!مقأصربوه!لنواان*تومهبوال!كانوطهبععربون

!ث!رهمدآعل!وامعدبخ15!منكلتامربه*واهلهونعمنههيع!هرون

!ا.إ.،يبمم!(381غبةكانكيف

والالحوافطالغبفئةالتر!ةهنهاأهلىلل!طبيعةتووأخ!أ!اتوبر

ا!أ-ولمة"كالوابلطأملواالئ!انإلاياتوت!نينمتئدىتدبانالذيوالدئط

!"ا1صم!.

01اأ.8؟دا6صلم.صىملمكئىالق23510،

!ا.33-32/العلكياس!8أ1236

.7475-/إهىس!123718

.08084لم"!صلدصى8(1238

ل!أ.ث-71
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لوطغربةالكريمالترأنأيات!توتد()923(الم!علمينمنثيت!ير!يهاوصهنا

أخزاهمللناحمنعةالملائكةلرريدرندارهعلىتوهههجمعندماوذكتوههنبىالعراتي

الحديثفبىوردلن!لك()024(ثركليرأويأوقىة!دوأنألوطقالالة

كانانلطعلىال!هرحمة:تالىوسلمعديهالةصلىالةرسولىان:هررةأبيعن

هبنثروةفيال!نببمهنبعدةالةبشه-نماوجلىعزالةيعبم.شديدركنالىيأوي

تومهمفسادبسببيكنلم3العراهنولوطإبواهيمخروجانياجمدوهذا")؟24(توهه

التىصوغروترىوعمووةسدرمأهلىنسادلأنالةأرادهالحكمةدانماالعرافىنبم

أنأرادال!هولكنوتتهنبمالاوضعلىنظيرلهيكنلم"ا؟24(زغرغور:الداسيتولى"

سونلا!ةتعالىال!هتالىولذلكللاخرينعبرةويجعلهاهولاءهنالارضيطهر

للنينية!يهاوتركنا)تعالىوتالى2(،)3!اتعتلونأ*ويلايلى!بحينعلي!

لانلأللمتوشمينلآياتفيلك!يانأتعالىوتالى.2((1!ا!ا!يمفييغا!ون

حلىبماالاعتبار!دتالاياتوهنه2،()5!اللمؤمنينلأيةفكلىانمقي!ةلبسبيلى

عصرفبم3العراأهلىانيعنبىولا.وانحراناتهاشهوتهانياستغرتتالتبمبالاتوام

ايضأيعنبىلاهذالانالارضتعمكانت-جاهليةولكنهاصالحينكانوأأابراهيم

واحكمالةرسمهطرشولكنهأتواههمهنخيرأتوامالىيهاجرولطكانوا"الانبياء

جلر.حيثماكانوااينماالأنبياءلاتباعنطوبىأخرينويكرمأتواهألدهدكيخطواته

التيوالترىلوط!محنرياتالىتطرتتالتبمالبحوثعنثتحثانلريدولا

سبق.نيماعنهاتحدثكالأنناالةعاتبها

.هلمالذا!اتسر:9231)

08../هي!سورة21!ا.ا

02..صلمالاثبطء/صكثير/تصصابقا1241

.102لمالاثب!اء/صتصمياكث!/ابنا242)

.1381-137لمالصافاتسور6(1432

.37لمالذار!اتا!سورة.442!

يا.7-57/لحجراسور6(2!ا15
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8آهيلا"طى)ا!وب

رقموجتالتوراةعدهوتحدثت(السلامعليه)أيوبعنالترأتحلث

أيوبالنبيباثمخصيةالاثارعلماءارلطهاإنسانهأساةعنخدثتطيديةوألواع

العهدنيأيوبتصة!رشتوقدالباحثينلنطرهلفتةأيوبوتصة(السلامعليه)

الباحثينلانالكريمالترأنن!كرهوهاالتصتينبينل!بطولم.والحفرياتالقديم

لكاداواقتتطاالتيالتصصنبمالتوراةهنيأخذألكريمالقرأانيعتتدرنالفربيين

العهد)التوراةبثتانةتائرواالذينللباخينبالندمعبةطتأمروهذاالروايتينبين

كيفرواياتهدتةعلىواطلعواالتر%ترأواالذينللمسلمينبالدسبةولكده(التد!يم

الرجالةإن".وأصلهأيوبعصرانيهخدكفونوألعل!اء؟النربيونتالههايكررون

ك!ل!د!م!14العرببلادنبىوكدثعوفاتهخترعات)كتابصاحبتوباسبرترام

وزهلأهنجدأهلىهنيحسبهوغير؟عمانأهلىهنيحسبه(8*ها!!هةمأهظ!

تجاوزفيوهنهجيتهالكريمالترأنوفي"ا1246التوراةونعراعالمورنجينبينهتباعد

كلنيللمؤهلينوهثالاللصأبريننمونجآلتعطيأيوبضةوردتوالمكانالزهان

لأيوبلفرأثصمنتعليليةسورونيوهصانبهاالدثيابلاءعلىيصبروالكيزهان

سوةنيتعالىتالى.تنصيلأاكثر(ص)وسورةالانبياءنيولكن(السلامعليه)

واشبنادهدا!مينأرحموأنت!رمتنيأنير4نالحيادوأ!بأالإنبياء

وحرىعندنامنمعهـر!مةومثلهمأهلهو7ييناهفيرصبهطمث!فنا

اتر4ناثيادأ!بعبلناوادسة(ص!سورةنيتعالىفىتالى.24711(طعابديق

لهووهبنا،وثعدلبباللىمنت!كلطابر!لكاركض،وعناببنصبالنعيطانهننعي

ولا4!أضربضنثآبي!كوعد،ط!بلأولىوحرىمنار!مةمع!ومثلهمأهله

ناالىألكريمالترأورسنير".،)1248أوابأءالعبدنعمصابرأوصاهأياتحنث

طودهـتوصأتعالىتالى(السلامعلدطما.)إبراهيمفريةهنهو!ثماألرر

ثموهأ0(19125المح!عنينضممطوكنلكوها!رنوصسىو!معفوكبوصليمان

لأ.49صلم!بياءابويد!يملمصمددعبلىلمالعص2461)

8"-83-الاثميد+ا-ا2،.ناأ

80-44.لمصأ"28(صض

8./!ا2،س!6*ثطم19!ا
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بن9إشحااإبن(1عيمممو!.العيصا""اينملالةبناثهالى.االفلناءجمهورلبةا

!س!نالعلماءابونوالممعوهكاثهوعصرهألوربشمخصيةثبمإا،الخ!ف!")..إا1ابراهيم

أعلاهيخالفهنالبسلميقنهلماءالمنسرلىنمنالحنرياتوعيماءالتوؤاةفمراع

أيوبأبوا".اأنأخبرهنوهنهم.الر3ضارجلأكانائه:اسحافىابناتالىاحيث"

الىمعهوهاجر،1السلامعليه)ب!براطيمأهكهمنكانانما(السلامعليه)

هالمىعقالعتادونكر،11.لماإسرانيلىبديهنأيوبانئتولىددراية.المفلسطين

سلةمنتررلهاأيوب؟!5تجعلىأليقصةرواياتعنالمتاوثاتااد)!!

نيوههرانالعتادوهدهمالمعاصونألباحثضبعضهـسيلى"ا2012..م00239

هداكان":د.ههراننكرحيثهصريأأيوبيكونان.احتمالىإلىأنك!هبميماكد3

الاثربدليلىوذلكهصريأكان(الممنلابمعليه)أليانالييخيمغالعلمالمهننريتأ

أيوبفسنركثيوةهواضبمفبمالسنرهذاثلايامنعلينايطلى.الذيالمصريالثتانبم

هناليائمى)القد!يمالمصزيالمتاثمائملقصةصالقةصوةالاهوها.الواقحفي

وأخيرألألنسهمالملوكلطليهاالتبموالمتابرللاهرامكر؟دنفضلأهذا(الحياة

ثممدول()هاتمد3نبماللاسضياعوعلمابموتبعدوالحياةوالعتابللئوابنكؤ

المتداولةكتبهمنيجاءلماطبتآالعبراثدينانوالمعر!فالإولونبنلكأهقجمما

حتبةنبمالموتبعدالحياةغيدةعرفواتداورأثبياءبهاجاءكماوليصالد-

سبقهمالذيالاهرالميلادتبلىوالثاثبمالثالثالترنيقنبمرلمال!هـلخهمهنهد3خرة

عنوابتعادضعفهن!خلولاالكلاموبذا"ا302(السنينبألاتالمصررنالط

نكروانهقتبمعةالقصةلكونانالقصةهفرلياتتدثمابهفبمياثمترطلالإنهالحقاثق

كتبةاتتبسهاتديكونتدإذهصريأأيوبيككلنانياثمترطلاأيوبتصةنبمالإهرام

ولاالتوراتيةأيوبتصةفبمونكروباالمصريةالبيئةهناسرانيلىبنبموأحبارالتوراة

المصررسنهناخنرهاالدطوبىيكونانأيوبتصةنبمالإخرةلطهورهنهيمياثمترط

وتدسماويبكد3التوراةلانالإخر.بالعيمالإيمانتضيةنبمالمطوبسبتواالنين

.021ص3بلمالكريمالتر2كلل!د!خيةدراساىلمبصيهحمدلى/اصران1025

ثلد!.الساب!المصلد،1251

.591صلمالالبماءابوابراهمممعمود/جماسلمالعتاد2521)

عباسالععاد/!كللك226صص3/.صىملمبصيهحمدد.لم.!رانالطرا1253

.691صلمالاثبءابوابواههنملمصى
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هو.الإخربالمايمانميأفيهاوهاألررتصةالكونوتدأياتههنكثيرآاليي!حركأ

هنالعقيدةشهاتتباسنكرةهناالارجحهووهذاالحتيتيةا!راةبتاياهق

الىأا!ىام17لأ-49168)فولتيرالنردسيالاديبفمبوتد.المصرا!

لنتهمالىؤترجموهابعربعنإخنر؟تدالببرصنوانالتوراةهنأتلموسنؤأ!ب

كلداني!بلىعبريةليستكلمةوهيالدثميطاننكروردهدهابأدلةنلكعلىوشمتد!لى

عليحرمةالإبلىلحيموانثرواتهمبونأيوبثرؤعنالحديثعددالجمالىطكر

شبيهةتصةجمنتتحلثالراندلونوادينيطيديةالواععلىعئروتد..2("اهالدطوبى

بتصيلةبالمممنمارياتالمخثصينبينهعرونةبابليةتصيلة"وببمأروببتصه

عمنعراحدعلىضهادرركلويحتويدووأوعدثعرينشعةهنتتالفالالهيةالعدالة

رلماالكاينبمالعصرثهايةالىيعودالتصدب!ةهنهتلرينؤهنانالمحتملىوهنبيع!

ينصحالذيالحكيم!مديتهالمعنببينحواروهبى.م.فى(10001دوبىالي

اسمها.أخرىبابليةتصيد!علىوعنر")002(الحياةهناليأسبعدمالمعنب0

بحالةرتمأرلعةعلىبالاصلىدوبختولماالتصيدةو!ه"(الحكمةربلأجدن)

تهشمبسببمكيلةأجزاءهلهاضاتبيدئم054فنيتربماوتضمالحنطهنجلية

نل!وهبمالكاينمبمالعصرئبم(ال!!هيةالعدالة)سمابننهاكلالتصيدةودرلتالدص

نخيأ.كانالرجلىهذاانواضحآويظهرينعكان-هدثعري-ينعيمنبماسمهرجلىحولى

علىولكنهطائلةل!ثروةكانتكما.الئاسالنوبجمممنالطنوسورديالالهةيخمنمى.

،6102(والقنطاليأسوأصابهالدهرلهوتنكرالاحوالىبهسا.متوتدثجدهغرةحين

التوواتيةأيوبتصةعلىدلإلتهانبموضخأاكثر(الحكمةربلأخدناوتصيلية

القصيدة:هنهنبمجاءوتد(الإلهيةالعدالة)تصيد!ةهن

جلديسوىيكسوهالاوهبمعطاهبمتنككت

المرضوأصابهاانسجتيالت!بت

عذابانالخروج،العبول!يةسررالازمانني

سجنيبيتيصارلتد

.2لآ5-224ص/س.م/ب!هيمحمدد./ههران21ه14

*8.3/صالتوراالىسصرالواحمنعبدالواحدلمهاضلى/د.اهلي2هه1

!اضلى/رر/هبدالواحداثطر038صلمسيمرالواحمن/عبدالو!دهاضلىد.لمعلي15621

246.صالحكمةابفصلى/طحمةاسطور؟سيمر
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بدفييفليديينعللى

يتيدفيتل!ميعرن!

وتعثربئاطرانبماهتلت

الثعلبلديتهدالماهريضبمنبمابيت

المنعاةتتمغهدالمابرازينبمواتمغ

بيديفيأخذالعونيتدمالهبملا

جانببمالىبالسيرترحمنيألاتيولا

،)257(.اهوتانتبلىعلبمالمناحةانتهتلقد

تؤبد:التديمالعراتبمالإل!بنيوالتصاندالملالراتهذهيجودان

واضحةأهميةوالبابليونالسوهررنأعارهاهسالة(الالهيةالعدالة)ان-ا

تبلووتندمميراتنطروجهاتنيهاوالج!واوناتمنعوهاايوبيةحياتهمنبم

أحيانأ.ءالمنميبعضهخطلنة

،-ينعكان-هائمري.ينعبمنىالبابلبمالمعدنبالرجلىقصةبينتشابهنتاطهناك-2

والثر!ةوالو3التتوىفياينمتراكوجوليأهمهالعلىالتوراتيةأيوبوتصة

عليهوالتحيدوالصبرالعضالىوالمرض.للمفمخصينالنكباتوهناجنةالكبيرة

التدكلوانماالملكاوالسلطةهصدرهيكنلمالتصتيننبمالابتلاءوان

مجاهـعلاالىالاهوووعودةالشدةبانفراجالممنمتركةوالنهايةالإلهية

")258(.الطبيعية

والرتمالتوراةالنمتركتترأنيهلئمخصيةهوالذيأيوبأنغيرعلىنرجحنحنولذا

ابراهيمبعدعصرهوانالتصةحيتةيؤبدالإينمتراكهذاوانتصتهذكرفبمالطينبة

القرإنلان(السلامعليه)ابراهيمأتباعهننعلأأبوهيكونوتد(السلامعليها

الرتمنبمذكرهوان.لمج!اي(السلامعليه)ابراهيمفريةهناثهنكرالكريم

اكئرالعراتبى2المجتمحفبىأثرألهانتوكدضةعندتيتةلتناصيلىوالتعرفىالطيدية

يؤكدالطينيةالرقمفبم،إلذكر!ث!لان.نجداونلسطيننبمالهاوصريتاحتمالىمن

بفضووجوبهاوتوعهالها!ي!جمدالتوراةوتلايدالعراتبمالمجتمع.فيللتصةاثر!ود

تقتبمىلماذأفالتوراة.التحريفاتمنلكونتدالتبمالتوراتيةالتناصيلىعنالد!ر

.284صي/صيرالواعمن،257)

938.صسومرلمالواعهنلملا!لىد.عطالواحدلم،258!
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الترأنذكرهاالحقيتيةالقصةوانماالعراتبمالابهنولاالمصريالابهنالتصة

التصةتناصيلىولكن.وهميةوليستحقيتة(السلامعليه)أيوبوشمضيهالكريم

البدئعرلتدخلىطبيعيةنت!جهوالنقصانوالزيا!التحريفبعضاعتراهاقدالتوراتية

ليصوهوتوراتهمنبمأيوبقصةليل!ونواالدطوليكانوها.وتل!وينهاالتوراةصياغةنبم

بنبمعاورهنيكنولم!لتصتهذكرآالاصليةالتوراةتتضمنلملوأنبيانهمهن

وهيعالمهيئاتهمعنالمتحدثينانبيانهملفيركتبآالتوراةفبىيجمعواانإسرانيلى

شانعةهنظوهةأيوبقصةتزالىول!.الممنمهورالاسناوهنالسنرمذاجمعواولكنهم

-(العرافىنبموحتى)-هصروالاثمامنبمالدارجةالعربيةاللفةشعراءبهايتننى

اتلمواثهالكتابةوعتهاالتيالاينمياءاجلىهنواحدأانعنهكارليلىتوباسوتالى

الإلهيةوالاساليبوالتديرالانسانقضيةلاتنتهبمالتبىالتضيةللكعنالمأئورات

!وتالىالادببقيمتهنبميضارعهكتبينميااناحمممبولاالارضهذهكلعلىهعه

ينمافوتالى(الانسانيصيرةأخرجتهاأيةاعظمكانرلماانه):هيجوفكتور

ناولابد")925(نظيرولفيرسابتةبلا!لالبتاسفبمكالهربميرتنحانه:ثةط!)

الماساةلهذهالتصدممطفبمالتوراةسبقتدالقديما!راتيالأدبانهناننكر

والتاسبمالصبرالاينتذهبمولاالياسنحوالباندمينتدنحالتيالانسانيهوالمعاناة

تراثعنيعبروانماتأئيرخاوجبمهنالتصةيتتبمىلمالعراتبمالاببوان.والايمان

المعذبونهعانيهاهجويتسلىالاثمعراءير!دهالنمعريةصدةالىتحولىحتيتبم

بتناصيلىلناتحكيالطينألواععلىالتدماءالعراتيونكتبهاالتبمالقصاندوهذه

جدتالتبىالتوراةفبمالتصةهدفهوكماتماهاالبلاءعلىوالصبرللاعتباردتيتة

بعضفيالقصيدةوتتترب.إسرانيلىبنيهنليدمىإنسانوهواضاوصاياهرةأولى

وعلىالواشةاعتبارحيثهنا!رأنيةالتصةهنتعرضهاالتبموالصورةهلاهحها

والخطأالضعفهقيخلولاالذيالبمنعريالمستوىعنالكريمالترأنابتعادأساس

الصنموشةوالانعكاساتالاضطرابهنخلليآالقرأنيالنصوييتىأحوالهاحممنفبى

الىيدفعناالتديمالعراتبمالتراثنبمالتصةوجودان.وهنحنياتهاالتصةهسارفبى

علىكانتقصتهأحداثوانعراقيأ(الميملامعليه)أيوبيكونانباحتمالىالقولى

الراندين.ارض

.791صلمالانبماءابو.ابراهم/محمودعباس/العتاد(925)
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بابراههمجمداببمفنبعضهمالانبهاءعلاثةروضحمعكل

والسلابماالصلاةهليما

.والنط!،1مبثمر8فىص!ايث!رالمبالنسببمرتب!د31!نبمالمتصلىالخط

نالنايرضحوههـااهبا!عر؟ع!فى!أالمباثمعرع!الارتب!تعبمالواصلة

هعأثد!آارتباطآكانلانمااثسبطامباثمرآارتباطهمثن"الانبطءهنكئ!آ

الكرامةارتبط!بمالأفبهاءهلىدر!ةصةالكراك!ال!رأنطلقوهثدها،رحهأ

العرك!.ءوثسي
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هنالرابعالع!دهبملزسمدتطك!يوترس!لهيمرتصورهاكما:نمروبب!س-2

المكتبةأبابلىبربمانهواسعنطاقهلى!تكدكانعندماعشرالظسعالعرن

نهةالبركص

هصورتارءلموألارها!راقحضارةنمكولاسلمبوستنيهن

35صلمالجلببمهبدالرحد!سم!ترجمة
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49؟صالتاركامهيوالنوربابببرت،بلصبل!احمد/د./سوسةدن

891وص
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!ح!.بر
."فيبخني!!.:/صي

+------*لأاه

21،1رثمالتصورر

الكمه!8البابلهةالعمرا!ةصاحبحموراببمالملك

ال!د!ةالبابليهبرطور!ة31ملو!ؤ!مهر
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أمي.ليط"(يوثي
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لاولىالمبحع!ا

ا!!لاممةيروأالةيى(ال!"اصيالوكل

الانبياءبينالمعالمواضحة(السلامعليه)يونجشالةنببملنمخصيةتبدو

لجوانبالكرئجالترإنعرضهاالتبمالمواضاكانتوان.ألكريمالترأن!كرهمينالله

فبمتضحولكنهاالانبياءبعضهحهوارنةوهقتضبهتليلةلنمخصيتهوهعالمدمموته

أرلحفي.العظيمالخالقبتدرةالايمانوتعمقالعبرةتستوفبمصوةالتارىءذهن

والانبياءيونمىسورةوهبى(السلامعليه)يونصعنتحدثتألكريمالترأهنسور

والقوبموالدعوةالمفمخصيةعنواضاءاتوتناتالسووهذهنبى.والقلموالصانات

والمكانوالدثالزهانتشترلهعدوداتأياتخلالىهنالكريمالترأنيرشمهاوالقرية

ذكرهوهز.الزهانأخرالىالخالدالكتابالترأنيطالعوهوالانسانالىلتقدممه

با!ادثةاسمهارتبطولقدأخرىسورنبمالانبياءعنالكلامسرضفبىسريعأ

هن"هدةالحوتبطننبموبتاع!لهالحوتابتلاعوهبمتصتهبهااهتازتالتيالمعجزة

صاحب)بالمواضعبعضفبمالكريمالقرأقفيتسميتهجاضهولذلك.الزهن

تفيثبإفىافىنوثاأتعالىتالى.أخرىهواضحنبىاالنوذا)و(الحوت

منكنتانيسبحانكأنتالاي!لا.أنالظلمات!ي!نادىعليهنق!رلنان!طن

تعالىوتالا،)!(المؤضينننجيوكذلكهالنممنونجيناهله!اسعتجبناهالطالمين

.88-78لمالالبطءسور6(11
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ظاركهأنلول!همك!وموهور4ناىارالعوتكصا!بوسنربكلحكم!اع!برأ

وتبتى()2(الصالحينمنلععهليبه!اصتباههط!بموهويالعراءلنبلىربهمننعمة

المرتبطةوالمكانيةالزماثيةالحثهلابدماتعنالابتعادفبمهطردةالترأمنهجية

الزبانعنالقرأأياتتص!عنلم.دينيأارتباطأترتبطولمدندوريأارتباطأبالحدث

أحداثكانتأينتذكرولم؟(السلامعليه)يوبصكانالانبياءهنكموبعدوهتى

نبمألكريمالترأنبمسيت!الاثبياءتصصانوالحتيتة؟المكانبموهسرحهاالتصة

عمقعنالرسالةلصاحبلتعبرتصصهمجامحت(!)الهلرسولىالاولىالدلاجة

هنتعالىالةاصطفاهاالتبمالمؤمنةالقانلةض!كراهةوعنالانبياءبونالإرتباط

انكلهوتتولىنوا!هتثئتالتصص!هنكانت.واللبواتبالرسالاتوكرههاخلته

كاثواالذينالكرامهولاءهنكريمةفريةهنالكريمأنتبلىغررلهآولستحيدآلست

ونحواللورنحوالبمنمريةيقودرنوهمنورآجباههمتت!واحدصعيدعلىيتفو

الترأذكرهماكثرتناصيلىالييحد!ج(!)الةرسولىيكنلمنلن!لك.الحتيتة

الترأذىهما!ثرالىبحاجة(!اصمدبخالنببمالمؤهنويكنولمالكريم

!!صول!ربئ-طصأ!له-ويدتولىنبيهيخاطبالهكان.الكريم

وكنكالغمنونحيناهله!امعيحبنادا:نيتولىالمؤبنينيخاطبوكان.(العوت

لهمنيتولىالسابتةبالاهمتعتبرلكيالاثسانيةيخاطبوكان.(سصص

عد!عنهمجمثعفناأمنوادمايونجىلوبميلاايملأيلأ!نفعهاأمنتقريدكلأمت!دولا)

واضحةصورةألكري!الترأرسموتد.،)3(!ينالىومتعناهمالدنياالحياةيرالض!

الترأوأعطيالةتعاليمهخالفةهنوحذرربهالدداءتمممتجيبالتيللاهةالغعالم

للبيوتعتهعجزةعننتحثالاثبياءوأياتالنبواتجواثبهنأخرجانبأانكريم

الفلكيراقيارهسفيفيررضلانأ:نتالى(السلامعليه)يوبمىالة

كانانهللول!همليموهوالخوتللآ!ممههالمد!ضينمنمان!ساه!هالمثعون

عليهوأمبعماهسعقيموهوبراء!نبلناه!عثونهيوملىبطنهيربثالممعبحينمن

فىلمتعنا!يزيدرنه!أفنوااوالفمالةلىهوأسلناهيقطينهنثعجرة

وعئرتهانلةمساحاتوضحتالعددالعكيلةالتدرالعظيمةالاياتهفه.()15ص

.05-48/المس!218)

.89لمروس!8أ13

.\8!ا-913لمالصاهاتسور8(!اا
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(المملامعليه)يوبمىاللبيحياةنبمحال!ئهأعطمعقنتصثتالتصةجوهرعن

عنتفليوانيةسلوهاتنكاثت.وعدل!متريتهعنوتحدثت.لهالحوتالتتاموهبم

الكريم.الدببمهذاعنتحدثتوالتيالكريمالقرإنغ!الاخرىالمصادرالىالحاجة

وسماهأباليينسبهولم(السلامعليه)يوثدسعنألكريمالقرأتحلث

الرازييتولى"واللفةنيالسمكةتعنبموالنو!النوذاو)(ادفىتصاحب)

لأن(السلامعليه)يوند!ىهواللوذاأننبملاخلافانه:الكبيرالتفسيرفي

هفيدأ،يكوأنولينهحضآلتبايكوأنبينداراذاالاسموانالممممكةهوالنون

ذلنهلهايصلحالتبمالفالدةغلمتاذاخصوصآأولىالمنيدعلىنحمله

المنسون!ثر؟نينوىهبمالقرأعلهاتحدثالتبمالتريةهلىولكن.").(اليمف

الةرضبم)عباسابن.عنالرازيللنخرالكبي!التنسيرونبمثيلويأثهايعتتلر

!كن،)16نلسطينيسكدونوتوهه(السلامعليه)يونمىكان:تالىأنه"(عدهما

وهنه.نينوىنيكانأثهعلىوالمحدثينالتدهاءالمورنجينبيناجماعلنعبههلالك

وحضنوبا.مفىا080سنةلهمعاصمةالاينموررناتخذها"التديمةالماليلة

تبالةعليلجلةعلىالشرتبمالجالبتاثعملىونينؤى،171التلاعحولهاهأتاهوا

وليدهماالموصعلىتبالةأر!ليةبانها.هديدة"وصنتوتدالتايمةالمدينةالموصلى

!ز!ةوالموصلىنينوىيشملىالذيالجز!ةاهكيم:المتل!سبموصنهاوقد،81(لجلة

ثنيمىءاهكيمبأثها!:الفراتيةالجزرةوكانلكالموصلىجزرةسميتالتبمعمرابن

الجوديعلىثو3سفينهاستتزتبهايهولياءوهنرلىالالبياءهمنعاهدبهلان،فضلىله

وشهالعونهد5وأخرجيونجدمىضجملىالةل!بولهثمالينهديدةويدوااهلهاسكنوله

تعالىالةأنبتونيهداذيانهجرجيدسعجانبكانتوني.الترنينذوالطلماتلخلى

بكليونمىمسجدبهأليدس،لجلةالمباركةالملةثهرخرموملهاليتطيلةليوبمي

الونصرعن167ص4ج/ل!ر!نهةدراساىبصيلمهحمدد.لممهران15)

.22212/الرارمي

لمء3لألمتلص!ليالراركلالننرعن178ص4جلم.صى.م/بصيد.هحمدلممهران161

83.لأبر7لد!ميالطعاليرء!من2؟2

الممعلىمىالدجيعق24صلمالضكلالمصيلماحمدعبفالمجيلمالصلمان171

!ا.صلما!بكياميمهدد!ة

الببالىالبلاهبالبلممبهويطعا؟4؟لمصصى.م/احمدهبدالمجىلمالصلمانأ8ز

81.صالإصبار/
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هدنه)9(،نجمةوفضائلىكثيرةهدثعاهدهع،حجةيعدلنلهزوراتسبحيتولو!؟التوبة

يتبلىلابمالناتبينولكنهاالمدينةتعظيمنبىالمبالفةهنتخلول!التبمالمعلوهات

تحديديصعبهماالتدمهنإنهابلىالجزيرةنيمدينةأتدمبالذاتنينوىبانالدثمك

أجلىهنعديدةتنقيالاتأجريتوتدللالنموررسنعاص!ةوظهورهالكونهابدايات

الفرنسبما!تنصلىوكيلىالمنتبيناوانلىهنوكاننينوىهـلخيةالع!المدينهعنالبحث

اليللوصولىعدةهواقعنبمينقبانعلىوشجعه"(بوتاالمسيو!الموصلىفبم

بالتنتيببوتاولدأ.الاسيويةالنرنسيةالجمعيةسكرتير(هوهلى)المسيوالمدينة

هفههحظوظآبوتا!لأنالتاثهذاسبضههحاولاتعدةولعد.م1842أذارني

السوراالىوصلىالحترأعمالهنالاولاليومنيلانهالبدايةنتطةاختيارهنبمالمرة

هوتععلىعثرتدبأنهيعتقدبر!تماكانوتدالإشورياتعلمولدولذلكللتصرالخارجبم

بوتاوللن.نينويتصؤهوتعضلىعئرتدالواتعفبمولكنهرلخيةالد3نينوىهدينة

للمممماعبطلببريطانياتتدهتهاوسرعانالموتحفبمالعملىعننتخلىهتعجلأكان

بالتنقيبالبريطانيونشعوحالماالموتعواستلمتالإذنعلىوحصلتبالتنتييات

المستوىختتليلةبوصاتعمقعلىيقحكانالذينينوىتصرعنكشمفواحتى

نتلىالذمم!البريطانبمالخبير-ورولنصونبوتاكانوعندما.بوتاعندهتوتفالذي

هسيحبم)رسامهرهزتامالمنطقة-خارجبهدمتونحج!علىالمسمارلةباتالكد3

التنقمدات-هجال!فيالموصلىفبمالبريطانيةالتنصليةهحعلاتةلهالموصلىهن

ووصلىلنزنساالمنطقةهنالمخصصالجؤنبىاللياليإحدىنيحنرباعمالى

يعدهاالتيوهكتبتهباندهالىأينمورتصروهوالخرائبهنتمممم.أغنىالىهباينعرة

قدمبأنالموتفرولنصونوعالج.الرنيسهكنوز؟هنواحدةبحقانبريطافيالمتحف

ابتنتللاتنياكتمنمانه!تملتطحجميلةئانيةنماذجهنجملةنرنساالى

التيالاهاكنبفتحالاهريكييةالبعثةتا!ظوالبريطانيينالنرنسيينولعد.البريف!!

دفنهاأعادالتيالمنحوتاتعلىوعثرتهخططاتهواستعملث،قبلأبوتافيينتب

عاموجيزةلفترةللهواءتعرضهانتيجةللتلفتعرضتدكانهعظمهاغيرانبول!

").؟(.م1842

لي.المكاسفئماحمعن/المتدسيهن2.لمصص.ملماحمدعبدالمجي!/الم!لمان!19

.36؟ص9091سالةل!لنلمالاتالممعرفة

عبد!لرهانالمكر!تيطهسلدمترجمةوأشووبالىبلادفيال!ههة6الح!ا/جدجلمكيدت!دو011)

ث2
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ورتوكد(الدملامعليه)هتبمبنيوبدسهديلةهبمالتاريخيةالمدينةنينوي

.(السلامعليه)بيودمىنيدويارتباطتاجمد(!)النببمعنالسيرةفبمرواية

فرنضوا.الاسلامالىيدعوهمالطانفالىا!)النببمذهبعنساذلكوكان

الصبلإنعليهوحرشموابلدناهناخرج:له*وتالواخسيسأهوتنآووتنوالحوته

نمرليعةابلاوشمييهلعتبةبستانلخولالىاضطر؟همابالحجارةيربوثهوالرعاع

يدص!رأثيألهماغلاهأندعوارليعةإبنبىتلوبالم!نمهور..وتاثرتبدعانهدعا

يديبينوضعهنلما.الرجلىاليبهواذهبالعنبهنتطفأخذ:لهوتال!(عداسا)

هذاان(عداس)نتالى.اكلثم.الةباسم:تانلآاليهيدههد(!)الةرسول

أنا:قالى؟أنتالبلادأيهن:النببملهفقالى!البنلدةهن!اهلىيقولهماالكلام

بنيونمىالصالحالرجلىتريةأبن:(!)الرسولىفقالى(نينوى)هنثصراني

وأنانبيأكانأخيذلك:(!)الزسطتالى؟يونمىهايد!ريكوها:لهتألى؟هتبم

الروايةهن!إن1("اايتبلهاورجليه(!)الةرسولىيديعلىعداسنثب.نبي

أدناهالهاهمئىفبمالسهيلبمروايةولكن(السلامعليه)بيوثسنينوىارتباطتوكد

ابعماعليه)يوند!ىؤكريكنلمال!نمرينةالنبويةالبعثةعصرنيئينوىانلناتفح

اخبرهتدبأنه(!)هحمدنبوةعلىواستدلىعداسبذلكاخبركما.فلطاهمنمهورآ

.(السلامعليه)يوندسترية"نينوىفيمعالمهواختنتأئرهاند!شتدكانبأهر

كتبذكرتولذلك.السماءهنالخبريأتيهكانانهعلىدليلأ(!)أخبارهنكان

عندهاتريمئىهعبدرفييحاربانورنض(!)اللهبرسولىأهنعداساانالسيرة

رأيفالذيابرجلىذلكأتتالى:لهمانتالى"بدرالىهعهمايخزجإنسيدأههنطلب

سحركتدعداسياويحك:لهنتالا.الجباللهتتومهاوالة،تريدان.بحانطكما

عليه)يوندستريئعنالتساوم!تتثيرحقيقةالكريمالترأنذكرولقد")12(بلسانه

918-391.صبتصرب/المكقي-

دلمحللسههليالاثفالريضلم2جهمن!امابنسى8الطر.المميرةكتبليهروا!ةال!صةا؟؟)

طكرسمعهحيناعداسا)ان:الالفالريضفي97؟ص/2جهشامابنس!8

مايعرنوعشؤفهاها(ثيلوىا!عالبمهلهاخرجتلقداللإ:لهقاؤهتيبنطمي

.لبمآكانفيهو:ا!ا!تالىامهةاهةمناميالت؟متىالتعرلتاون!من؟هتى

لبي.الا

الخثمميالحسنابيبناحمدبنعبداللىبنعبدالرحمنالقاسمابولمالمعهيليا2؟1

.97؟ص2ج/هشاملابناللبو!ةالس!ةتفمعىنيالالكالريضهـ/ت.581
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اولفطيرواسلنا.)الصاناتسوؤذكرتتتدال!ريةهنهاهلىوعد!د(السلام

بلى:عباسابنتإل":الرقمهذاعنعباسابنعنالتفسيرفبمجاءوتد،رورون

مائةوعدهالفوثلاثين!بضعةالفهالةوعدهالفوثلائينالفهائةوكالوال!يدو

"ا12(ازرلدبلىذلكهنالتصليمىالمراداياعلمواله.الناوارسينولضعةالف

عظيمةتر!ةكالتيوثسترا"انوهبمههمةحتيتةللاوضحابرتمهذاجمرانالمهم

دولىكالتعلدهماالدهـبةاوالمد!لةعلىالتراكةيطل!ألكريمالترأوانكيب!ةهديلةاو

تعدادانالم.التداهةوابندلهاتالحضاراتهعالماحدى(ولق3هأ4ح)المالق

جدالذيالع!نرهلاهحعليعلاهةوولشرلداعطمسكالبمتجمحعن!عبرالفمالة

ابراهمعصرلحدألكرامالقرأتعب!اتكالتولتد.االسلامعلط)يوبمىنيه

الرا!ب!نالتتاليةأطوارهلاهحعلىتدلى(الممملامعلمطم)ويوسقوشوب

ص"؟ءافى1(السلامعلط)يوشفعئركماوالمديدةالبداوةولينوالمديدة

يلالي:هاعلىالرقمدلالةهنيستنادلذلكالبدو(.

!برعهماوقدمهاالمد!لةعراتةعلىيللواللصكبيرةهد!لةكاثتالقرا"ان-؟

ليلوى.اثها

.الكبي!ةالمدينةثمنموءؤهنفيكان(السلامعلط)يولمىاللببمعصران-2

لهايتالىالموصلىترىهنتريةأهلىهنهتبمبنيوبمى"انالطبريكروتد

عنبالدهبميودا!ىاللطمالةنبعثالاصناميعبدوتوههوكانليدوى

عصرفيكابأهتبمبنيوبمىباالطبريهعكثيرابنويتفق،151(عبادتها

الذين(يمى)سوةنبمالثلاثةوالرسلىالكهفأصحابهعالطوائفهلوفي

كانتاحدائهانالاحداثسهافىهنهتأخرللدوعصروهواثطاكيةاليأرسلوا

للميلاد).؟ا.الإولىالترتبم

التبموالملاهح(إلسلامعليه)رونيىرسالةطبيعةهعيتناسبلاالتتديروهذا

همح!انروا؟ان+.هلهوصدر22.ص3جلمالعطمال!رأتبسىكت!/ابنا31؟

الكالمالةبل!ةليىالرثمهلىاالفائعععرشمالةالع!دتلكو8الت!الانبالاسرالالماى

سلعلم.كما

.؟؟ص2جلمالطبريهـءر!031تجروبنمحمدجعدرابولمالطبريا4؟1

هـلم063ىالع!الهيعبدالواحدبنعبدالكر7بنهحمدبقهحمدلمكئىابقالطرالأ")

ا.المملاماعلههورلميحولىبعدماما802ص؟د!-جالم!كلالكاهلى

http://kotob.has.it



الصالاتسمور؟أياتوضعتوتدالملسروةولفدهاالكريمالترأأااتعرضتها

ابراهمعاصر(السلامعلط)لوطأوان.ولوطالماسبعد(السلامعلط)يوبمن

سو!؟فبملابراه!ممعاصربئثصلىتدألكريمال!رألانزهلبمترتيبعلىيللىل!ض!كره

لوطباستئلاءزملبمبترتيبيدئمعرالصاناتنبمالالبياءن!كر3ترتيبولكناخرى

اسحافىئمالذببماسماعيلىقصةثمإبراهمثمبدومالسور؟تبدأ.(السلامعلهه)

وهوتوههيعبدهكانالذيالصبمهعكرالياسى"نإلياسئموهاروهؤشىئم

هن!هألهةأحدكانبأدهأوغاهـلتالمنممرارأسحدراياتكشنتالذيالالهوهو(بعلى)

الإلهاليتمنميرتزالىل!بعلبكوانسمورااهنوأجزاءلبدانحاليآتثمعملىالتيالمد!دة

عبدهقديمالهوالبعلىايلياء)6؟(بالكد3أهلىعددلالياساسمهاهن(بملى)

ولهالتوتوشمنبحالحبو3الهوداجونداجوببنبعلىوهو"والفيديقيونالكدعاليو

احدىاشمدوبنبمهيكللهوكانالعطيمهيكلهمالاوغاهـلتيوكزسن(لبعلى!اي

وسيماينماباهلحمتهخلالىهنالبعل!ولدديو"!ا7؟(الخممىالللسطيليةالمدن

بيدهيحملىالموتولكزهللحياةيعملىالفوضىويكرهالدطاميحبهتداهأنمجاعأ

المطرولالتالبموالرجمدالبرقربئأنهاليتربزصاعتةوبيدهالخضرةاليتربزعصا

صيفأتروىلاالتيوالفاكهةالخضراواتبتسميةوذلكلبلانثيحيآاسمهورألىول!

بعلىكانوهكذا.(181(بعلىارض)ايضأتسصتمممتىلاالتبموالارض(بعلية)

الئالثانقرننبمالتهمهاحرشبعددحمهاأنلىالتبمأوغارلتليالمهمةالالهةاحد

عارهةبحرهوجةعشتهبزلزالىأصلدتئم.بده!الداعماوأعيد"الميلادتبلىعدر

ثحو؟االالن!وريالعهدنجبمهوتعهاعلىكانوتد.ذكرهاوطمسالمديلةخريت

نبموجدفتد.الاغريتبمالعهدحتىبالسكانهأهولةطلتصفيرةبلدة.م.فى007

بعلىعبادةهتابعةخلألىهناليهثصلىانلريد"ا9؟(.والذىهتالوبيةلقودخرأثبها

تبلىألثاهنالترالىعمنمرألئالثالكربدودأوغاريتفبىهدتمثمرةكالتأدها

عدمذكرألكريمالقرألأنعتويةأدهاولدد!ووغرقؤلزالىاليبعدهاتعرضتثمالميلأد

طفىلكلبوهةتعاليوطالىكذبوهواثهملدعوتهالياسضاستهابة

297.ص4ج/اللر%طلالني/سيلمثطيالطر1611

3!ا.صالععمرالمواسائفار+اساطررهلاحمالمى//!رسها7؟)

بعدها.با22ص.لم.صىم/المي/لرسه181)

بعليا.ماث!ص.لم.لصم/اليىلم!رسه1911
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عليه)يوبنىولعد،(السلامعليهالوطأالصاناتسموةوتذكر.،)012صون

الذيالزلزالىاعتبربااذاالياسبحدليونمىالزهنبمبعاللد3انيعليوهذا.(السلام

هعالمطممممتتدإ"2(0079.مسلةكانتوتدرلاثيةعتوبةأوغارلتضرب.

هذاتبلىضربهاتدالزلزالىانيعديهذاصنيرةبلدةأنقاضهاعلىوأقيصظاوغاريت

يوبدسعصرنقدرانثستطيحوبذلك.الاكلعلىترنيناوترنهنبثثرهـفيالد3

الميلاد.تبلىوالثاهنالتاسعالترنبين(السلامعليه)

عالميةتوةألنمورظهربئمملكةلانألنموريآعصرأكانالميلادتبلىالثاهنالقرن.

هصرهناجزاءعلىوسيطرتوالمفمامنلسطينلفمملىحتىالعرافىمندنوذهااهتد

الحكمالثالثفيلاسرتجلات"اعتلاءهنذبالظهورألثمورنجمبدأحيثأ

جملتهاوهنالشامبلادعلىدوبتهسيطرةوطدالذي(..م745-7279)

وتد.الثانيالملوكسنرثصوصتؤيدهاالتبمالمأثوراتتيدهاعلىاللطوبىد!بتبىا

فلسطينجملتهموهنشمعبأوأرلعيناثلينلسلطاثهأخضحأنهلهنتثىفبىئرىء

الثالثلنملمناصرأشورعرشعلىهذا؟!لفالعربوللادونينيقياوسوريا

حتىالمعاوكوبتيتإسرانيلىوبينبينههعاركوحدثت(.م.ق(727-722)

اسرانيلىدوبةعلىتضىالذجما(..مفى722507-1سرجونخلينتهجاء

علىوأتامهملكتههنظتآهكانهموأرسلىبلادهالي(02728!أهلهاهنوسعبى

ابنسلحارلبجاءسرجونولعدنقولنمهاحدفبمهذاكروتدأشموريأوالياالبلاد

اسرحدونانجنهخلفهثمفى.م.()507-685سسرجون

بانيلالىألنمورابنهأسرحدونخلفثم.(فى.م068-667)

وهنالمنمامبلاد.علىسيطرتهتوطيدهنتمكنالذصي.(.مق667-627)

والبمحكمتحتالزائلةاسرانيلى!ولةبقاءهحايضآهصرعلىثملطوذادولةجملتها

والماديوالبابليونعفيهاتحالفثمارتباكالإشوريةبالدولةألئمهذاولعدأشموي

جديدةذولةبابلىنيأنكاضهاعلىوقاضاوتتاسموهافدسنوها

بعضويذهب"")122نصرنبوخذاللاهحنجمهاكان.(3803-806.م)

(.م.فى574-785)المدةنبميعيمنىكانانما(يوندمى)يونجانانالباحثين

.271لمالصاهاتسور0218)

22.صلم!فال!المالصلملر!ه(2!ا)

بتصر!.602-902صلما(همفارهمهناسرال!بلبمتار!لمعز8هحمددروز122/8اإ
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الثاثيل!لعاماسرائيلىهلكأيام"علىاسحراثما!بلبمألبياءهنقوهيآلبيأكانواله

01م.فى975-765)المدةنبمديلوى.اهلىالىأرسلىواله(.م.786-9)

وقد(..م7717549-)االثالثدانأشور)الادويالعاهلأنجرياتفي

دتميتةغيرالمعلوهاتوهانه"ا123وعبراليأتوهيألبيآكانبأثهيوبانسلرنبمجاء

بنبمهن!السلامعلطأيونمىجعلواالذينالتدلمالعهدأسناردراعكلدا

ولكداوالإسراليلياتالتديمالعهدذكرههاسوىذلكعلىد!ليلىلجدولااسراليلى

يوبمىترالآنبمالسي!سيةالحياةطب!عةحولىالترألياللص.هنلنهمانلستطبح

؟السلامعلهه)الدببمدعوةأهامتتنطاوتواجهتويةبسلطةهحكوبةلكنلمأدها

يوبدستوبمعنطيدةصور؟ؤأعطىوهوتنهالمجتمععنتحلثألكر3الترألان

غاليولبههوتاباللتعالىالىرجعهتوازوهجتمعحكماءعلدهمكانتحكبم.أثهم

و!تحولىكالتسلاس!ةسلطةهناككائتألهألهو4امالترألئائدرز.(ولمعله

دعوةاهامضطانتحاولىكهلوتغسلطةهلاكاوكاثتجمليهوتتسلطالمجتمعالتزام

بتويةالعذابعلهضرفالذيالتالبللمجتمحهثلأثيلوىأهلىهوتفخعلىوتداللببم

ةتوركات!لا.ةتعالىالةقالىفقد،توبتهمتعالىالةوتبولىالجمبع

هأالعاةيرالغئ!علا"عنيكثعفناأمنوالطرونجسلولم،ايملأيلأ،!نفعلأ

وهذا.()012!نير!نتعناه!!أفنوا)تعالىوتوله.2(،1!ا!ندومتعفاه!

عز؟هحمدالإستاذهالىوتداسرانيلىبلبىهنيكنلم(السلامعليه)يوبمىانيرجح

صلةلهانللدوول!نينوىلأهلىخاصةثبويةرسالةهويوبانسفر"انألى!رور؟

أتدمكأناالسلامعليه)يونمىعصرانكذلكلناويرجح")26(اسفراليلىبئبمبم!رح!

التبىبالحروب(السلامعليه)يوبدسلرشالةعلاتةول!الاشوريةالدوبةتوةظهورهن

الذينالتديمالعهدلنمراعولكنثلسطيننبمولطوذااسرانيلىو!وبتيأشوربينكانت

وأينمورلينوىيوبمىتريةبينريطوااالسلامعليه)يوبمىعصرلدراسةتعرضوا

العهدنبميوثانسنرحواهبماوتأئروانلسطينفبمالدطودبد!بتبم.وعلاتتها.الدولة

ولكن.والسنينالاحداثوتداخلتالمعلوهاتبينهخلطفحصلىهعلوهاتهنالقدام

98؟ص4جالكر!لمالترأليم!ر!يدواساىلمب!هيهحمدد.لممهران1231

89.لمالرسىسور2،8!اا

.\دا8/الصا!اتسور2518أة

2.دا7ص.سا/ملمعز8محمدلم!هز1268ا)
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كلض!غيردلالةلهواضحنصخلالىمنالارلاكهذاثنيخفصناالكريماالترأن

تبلىالتاسحالترنحوالبمكان(السلامعلية)يونجمىعصرأنلد!ناي!جحنلك

بنيولكناسرانيلىببنبملهعلاتةول!التديمةنينوىمدينةكانومحانهالميلاد

بأنعلدطمنفعلآلهميجعلواانأرا!واعلدطمالاشوررتدمعلطرأوالمااسرائيل!

ببنيلهاعلاتةلا-تريةالىنبيأاختارالةوانالم(السلامعليه)روندسنسبوا

إحساسسوىلهدلالةل!وضفواضحإتحائموهذا.اسرانيلىبنبمهن-اسرائيلى

"خطاياناحيمسنرنبمجاءحيثنينوىوعلىالإين!و!سعلىالدطي!إبالحتد

تخلولاالتيبالفنائمالمكتظة.كنيبأالممدكنةاللماءسافكةا.للدينةلالإ.:ئيئوى

!ريشعلىالاممئهطلحعاركناكمنمفالتديرالربيتولىمىهن...أ.لضحاياأبدأ

يعرفييراكهنوكلعةررةوأجعلكوأحتركبالاوساخوالوينخزيكعلىوالممالك

يتمنعروهكذا،1271معزاونلهاأجدأين؟علدطا!نوعنمننينوىخربتتد:تانلأعنك

كتبهالذيهنالإنحتىيعرفيلم"الذيالتبيمالعهدنيسنريونجانكاتبلوافعلنا

كتبأنهالىينيبونالعلماءكالهوانالتديمالعهدنيجامحتكما.الحاليةوواليتهنبم

السنرهذاكاتبهويونانانيثبت!ليلىأيهناكوليمى01م.فى035)نحوريما

عندها.الوتيفأودقضية،281(.وئمةالتديمالعهدأسناربونهناسمه!حملىالذي

هالوانهنكراتنبمجتحيثنعلأغررسةوهبمنيهاالتأهلىعلىتحملنبموأجدها

التصوراتعنالتناصيلىبعضين!كرالموصلىنبمنمرودلتنقلداتتعرضعندما

جدتوتدننوسهاوعددالمدينةنيالسكانيةللكثانةاج!لارعلماءعددالجو!ة

ولينالتديمةالمدينةخططالإثارودارسبمعلماءتخميناتبين5ءغررسأعجدهأتوانتأ

حيثوتومه(السلامعليه)وونمىالنببمتريةلسكالط!دهنالكريمالقرأننكرهها

ا.نمنسرشأراءنكرتقلموتد.()912ونناو."يطقىدوأسلناهأتعإلىتالى

الترأني.الالصلهذا

عامنمرودأثاوفبم.للتنقيببعئةنيكانبأنهالتضية!هحولىمالواندفروتد

اتداما،يعةعلىارتناعهل!يدنصببهينةالحجرهنهسلةاكتمن!فوتد949؟

حمممعونوارلعةبمانةوالخلفالاهامهنونقمثىناصربالىأنعورالمنممسهاتامما

.73:لمطحمسلر1271

.98؟ص4جبرءسملمه!!كهةلراساتلميصيصدهـ.لم!اث1281

147.لممضاها!ص1912
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عامكلايحكمههنالخاهسةالسنةفيالمدينةتمنعييد!مالىتسجلىسطرآ

وقدالمدينةسكانحولىاحصانيةهعلوهاتالنصهذافبموكانت(.م.7938)

تضمهمانيتوتعالذيالسكانعددتتد!يرالبعثةهحكانالذياوتمىد!ييدحاولى

الدهدئىجالاستند3الىتيملىوقد.هواردماعلىاعتمادأ-نمرودكالحهنطقةا

كالحهواردهناطعاههمبالاهكانكانالذينالمحليينالسكانعددانوالمتبولى

المبانيهغططهننستنتبمانايضأهـلنبغبماينعخصالف25عنل!يدلاننسها

وهنالخارجيةوالمدينةال!نضمتالتبمالاسوار010المتيسرةالمساحةمن

عددانجيوبنمهمعنالتتارروهنبعدفيماحكمواالاشوررس!ألذينالملوكحوليات

فأ25منبكثيرأعلىأحيانأكاننمرودفبموالعسكررسالمدنيينالسكان

001عنيع!لاماالىأحيانأيصلىالسكانعلدأننستنتجأنرألينيونستطبع

36242فحصفيهوردلوععلىفمملنصرتلعةنيعثرناالواتعونبما!نمممةألف

هذههدكلإن،الاكلعلىالعدددنلكضطكانتالجيمفىتوةاننيلكوشيرمحأ

ما!ةاقتبسنالتد()013الاشموير!خالد3تطورلنهمجوهريةباهميةتتسمالحسابات

هتمرشأنارعالمبصنتهكرهاالتيالحتانقهفلأهميةهالوانهفكراتهنكثيرة

اورفيضببريطانبىأئارعالماينمهرهعالعراتيةالمواتعنبمبالتنقيبوتام

ء*لأ)اورتنقيلاتسماهابالانص!يةهجلداتتسحنجياعمالهوكتبالكلدانيين

المسترهوذلكالتدييمةا!راقودنأثارحولىولحوثهو!لناتوله.(ن!*!!هة8

هن!نهولحدالعمنعرينالترنبدايةفيالتنتدهاتنيهالوانوعملى.ووليليونجاردر

اور)نينتب.الشامبلادفبىوهواتعويئمماله3العراجنوبفبمعدقيهواتحني

بلدخواديونيبرافىل!وفبمبازاروينعكرالخابوروادمم!/ونيوالارلجيةونينوى

توقعالذينمرودسكانعددرتمتطابقهبمهالوانذكرهاحقيتةأهمانونمرفىبىا؟3(

سكانلعلدالكريمالترأنن!كرهالذيالرتمهعهانترةنبمبنينوىهتصلةكاثتانها

لعلماءدراسهارقامتتطابقانحتأهئيرينبمءانه.(السلامعليه)يونجمىترية

الىهتطاتجةوالحقانقالنتانجوتلالبمالكريمالترآنن!كرهبمايسمعوالما+لارضليين

سكانإحصانيةرتملذكرالكريمالترأنيتعرضانجديدترأفياعجاؤوهذاالحدهذا

عليهايعتمدالتيوالعصرالحياةطبيعةهلاهحوأعطى.(السلامعليه)يونجمىقرية

.027282-صلممالوانماكمى/مالولقا.دم)

بتصرت.لمالجلبيعبدالرجيمسم!ترجمةهالوانضكراتاثطر،131
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التيالمهمةالتضاياوهن.الايفعو!أ!اوتارح!المدينةتطوولمعرفةالد-%لإتارعلماء

ابتلاعضةهبماالسلامعليه!ورنمىالنبيضهحولىالكر3الترأنطرحها

وهيأيضأعددهاالتوقفتيممتجبقضيةوهبم(السلامعليه)يونجمى.للنببمالحوبئ

.سفويونجانفبمالقديمالعهددراالةمحالترأنيةالروايةجوهرهانكرنبمتطابقتتصة

نيماالروايتينبينهتارنةعلىوسلأئيايضأالنتاطبعضئيماالروايتانواخدكنت

طبيعةنتنهملكبىاسلاهيضصمخلالىهنالتضيةنعالجاننريدانناالا.بعد

العتيل!ةنيوهوتعهاالانبياءهعجزاتعنبايجازندطماننآثرتالتصةحتيتة

والسدة.لملاسلاهيةالمصا!وهنالمسنمدالاسلاهبموالئكرالاسلاهية
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اثمافيالمبحث

لأثبمايهثع!ىالهأبرامامك!ى!

هـلمفيرلأنبيانهالةيجريههابعملىيتيمانهنالمتابلىاعجازتعنبمالمعجزةان

!سأخيالالإالتف!حتيتةولحدثالحياةنبمالتخلىألصر!سننبمتتضاهالةا

السلن!هالىينظرعندهاوالدممننالنواهيدسعملىألفالذيالعم!ويتوتفهعنىالا

الةيجريهالذيللعادةألخالقالاهرإبأنها"المعجزةالعلماءعرفوتدلتطلتاوتد

الانببممنوها،)32(نبوتهصدقعلىالتاطحالدل!بهلد!تممرشلىنبييديعلى

الةيعلمهاحكمهوالناسالعصرطبيعةبحدمعبهعجزةاوالمعجزاتهنالة.وال!

النبيإن(عنهالةرضبم)هر!ةاببمعنومسلمالبخاريروا.الذياحد!ثاونبم

الذيكانلانما،البمفمرعليهأمنمدالههاأعطيال!نبيالانبياءهنها:تالىا!)ا

السجزاتان،التياهة!م؟بعأ!!و!ثرهمنأرجوالبىالةأحاهحيأاوتيته

الذيوالزهبنوعصرهموأينعخاصهمبحباتهمهرتبطةكانتلأنبيالهالةأجراهاالتي

علىتأئيرباو!توتفمعجزاتهمتلتهيالإنبياءهوبئبعدولذلكالمعجؤنههحدثت

شينأتمدكلتعدلمفانهاجدتلو!تى.هوشىعصاعلىثعثرلمولنلك.البدثمرية

أجريالتيالماديةالاينمياءلدق!ل!تعالىالةوانالضىزهنهالانلللونباللسبةا

ناتةاو(!)الةرسولىيديبينسبحالذيالحصىاوكالعصابهامعجزاته

وابالنببموليسالةبتد!رةمرتبطةنهيتعالىالة!جرصاالمعجؤلان.صالح

الةاهرولكنالتوةولاالد3ثيرتملكلاالاشياءهنهفانالحصىاوباللاتةاوبالعصا

.تد.*يئ-العنيالكم!بد!ار8.ثصلمالاتالعتادلمسىلمسارو،132
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هصل!رباكانههماالمال!يةالاينعياءتتديمى-اللينهنهجيةكانتآولنلكاللانذ!

ال!ينبنبمو!نخلتهعلىونضلهمتعالىال!هاصطناهمالن!ينالإنبياءحتىولا

الاهانةوأداءالرسالةوتبليفهمبمنمريتهمهنكثرا!منطربئفبمالمسلميتجاوز

صمدلرسالةتعالىالةأرادوعددماونبواتهمبهموالايمانوالمحبةالةحملهمالتي

نايجبوهناتعالىالةكتاباليحيباتية.وهيومعجزةأيةلهاراخد3البتاء(!)

لايدكىكد!بهيأةعلىكانتاذاالاالإرضعلىمعجزةتخلدانيمكنلااثه"لعلم

الترأنابتعدولدنلك"ا133بالذاتثتانتههنيحدولاهبينعصرعنداعجازهيتف

التبموتيمتهوبتدربئبالعدكلالايمانتواعدووضبموالخرافاتالاساطيرعنالكريم

الانسانحث.العقلاءيحملهالذيوالعتلىالعلماءاكرامخلالىهنتعالىالةأرال!ا

حتانقبالةالايمانلتعميولالتنكيرواستخدامالعدكلأعمالىعلىلمجدهأياتفي

الانبياءيرسلىتعالىاللهكانوعنلماالاولىهراحلهانبمالبدثمريةكائتعنلمااللين

الاناداخلىنيملنععوويةصدمةأثرهاعلىتحثبمحنزاتالعدكليتحفزانلابدكان

لنمعوريحلث(مح!43ه46طاالصدهةاسترجاعبتلأليرالاستجابةوثتيجة(م!-ا

جاثبالىانحيازجلثوبن!لكضعنهالانسانوالنرورورلكتشفالكبرهـولىبالعجز

الاثبياءاليهايلجأالتيالوسانلىاحدىوهبىالمعجزةهعيتناعلىهمنالالبياء

البمنمريةولكنبالمعجزاتنكنهيعبرهاوهبىالتفييرعمليةأثناءنبىالإتباعلتجغيع

هنهتأئيرلان.لهاينبفبمكماللاسبابوالخرقالصدمةلهنهتمممتجيبلكنلم

الاسبابتداذلىلشد!هالحثالإنسانينسىزوالهؤلعدوتصيرهوتتالصمة

الذينهحهقارنةبالكئرةالانبياءاتباعيكنلمولنلكالانسانحياةنيوهسبباتها

كلراروهبمالحتيقةن!كرضهالكريمالترأنوان.الصراعالإخرنبمالجانبعلىيتنون

لكونلاعال!ةالاستجابةدهانالانبياءأتوامتبلىهن(المعجزات)بالإياتالعكنيب

هحالخاطىءالموتفعلىالناساكثرإصرارالقينطرونالنينالعتلاءيتوتحكمأ

توطةتعالىتالىولذلك.الةارسلهمالذينالإنبياءايديعلىالمعجزاتعلهور

ومابلأ!طلموامبصرةالناقهثمودو7ييناه*ولونبهاكلبأنللأبلاقينرصيأن

نيرجواوحيأ(!)صمدهعجزةكانتعندماولنلك()134ضت**يالتضط

سدةللكم!بالمصر!ةالهينةلم452صلمالكوالكلماللدنجطلىصمدد.لمالفددي331،

.95لم*سراءس!13418
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الاخرين.الاثبياءاتباععلدعللمسيتوقاتباعهاناي.ل!بعاالاثبياءاكترجمون

الا!نم"فيالةوئضؤر":تدررسالاجتماععالمينكرالمعئىهذاوعن.التيامةلمم

طرشعناللاسهحيد!مالذيالمطلقوانهبعيل!ةهسانةعلىانهأساسعلى

بعيدالهيفاعلىهعالسيطرةعلاتةتصوراهكنوتدوالملانكةالالبياءهم!وسطاء

الترأننبم(م!ك!هه)تحققالةوكلام.والعبدالسيدهصطلحاتأساسعلي

باياثرةهم!حآحديثهاصبحنتدالدينوجالىتوسطيرنجضالاسلامكانطالماؤاته

عنالواتحفبمهانوعايخدكفالتطبيولنبموالاسلامهتمممابراساسوعلىالبمنعرلكل

هوالةانالترأنلناي!لىنكما.الهاهةالنتاطهنعددفيالمثاليةالصورةهنه

المعلمالربهذاعبيدهعطمولكن،وللمطيلا!ن!بلاملم!!يةالسيد

ال!المساواةدينثطريااثههنالرغمعلىفالإسلاموعليهالمتعلمينغيرهن؟كانوا

تبليةوكثريةمتنلمةحضريةأهكيةصعنوةضؤنياجتماعبمتد!ربمعلييتمكانانه

وسطاءالىتحم!جلاالحضريةاللخبةنانجيلرارنستلإحطوكماهتعلمةغير

يحد!جوبئاالاهيين)العاهةالتبليينانالاهباشرةالنصتترأانباهكانهاحيث

المناطقونبملنطيةغيرصورةفبمالحبملهميتد!صنبمنعروسطاءخدماتالى

علاماتالولبمنبمتتجسدحيثالمئمعبيالدينالمرءيجدالمدنعنالبعيد!التبلية

ا"فىيخلكوالتدبؤالمعجزات)وأععالىالسحريةالانعالىنبمالدينيةتواهموتطهرالة

احومم!الديديالسلوكهنطرازينبينوهستمرحادتناتضالاسلامداخلىت!رضد

علىالةيقابلالعربهنالحضرينالمتعلم.الديثيةالندثعاطاتهنهخدكنةانماطأ

التراثنبماهاوالمنمريعةالترأنخلالىهنبهريتصلىهطلعةتوةذابعيدالهاثهاساس

نايحاولونهتديديناشخاصخدماتالبمنمريحد!جوالناعليننانالشعببمالديني

ياجمدالكلامهذا!ا35(هباينعرةتجريةاليالمباشرةغيرالاجتماعيةالةحتيتةيحولوا

سوة.انولماالانبياءنبمكثرةوالىالمعجزاتالىتحتاجبدانيتهانيالبمنمريةان

نضجهاهرحلةفيوالبمنمريةجاعتوانهاالد!مواتخاتمة(.هبم!)صمدالنبي

وهبمباتيةواحدةيمعجزةالرسالةواكتنت(!اهحمدعندالنبوءاتتوتنتولن!لك

احمدبكرابوترجمة!رهاكمىثتهةلراسةالاسلامالاجتماععلم/براونلمضص(135

غربي!همص!والكلامهذاان87910صمدهط؟ب!تالعلمدارلم84صباقالد/

+مباتبهاستثعهدطكد.الحتيتةمغجوالبهبعضيخلول!طكدهمتمنهغيرللاسلام

المكل.مقكئرالعطلةتحاكيالتيالخارتةالبداتالمجتمعاتحاجة
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وانالبشرحياةهنللمألتخرقوهيهعجزةهيذاتهابحدالنبوةان.القرإن

بالتبوليحظونيوكالواهجتمعاتهمفبمالاخلاقيةالمستوياتارتينبمكانواالانبياء

وكالت،361(!!صصأنكنتتصالح،!راأالنبوةتبلىمجتمعاتهمفبم

يعلناعددمالذلك.البعثةتبلىالاهينبالصالق(!)محمدأالنببمتدعوقريمنى

أخرىهعجزةأىهناعظمالحدثهذافانالمجتمععلىنبوتهمالانبياءهوم!ء

يقولىدالمابقبملافههعجزةأيةهناعظمالقرأنكانالسببولهذالدلطمتحصلى

اعطمالوحيانوهبىالحتيقةض!اعلنوتد.الل!رسولى(!)صمداانللناس

الهيزجممصاحبكان:تري!نىلهتالتعندهابكرابو(!)هحمدصاحبهعجزة

ل!نبىء.!قثالهاإن:بكرابولهمتالى.الاقصىالمسجدالىأهمىليلةبهأسري

عننجبر!مالمعجزةن!نلنلك.27(لأالسماءبخبرأصدتهذلكهنباعظمأصدته

وان"الاخرىالوجودواعراضوالتتالىحربةهنالحياةوهالضالماديةالمسببات

!مدثه،علىالمعجزةودلتالنبوةاذعىنبيألكونهيتولهافيتبولىوجباللبي

وهدعبىالدبوةيناتضهاهعتوجدولاالدبوةهعالاتوجدل!ولراهينهمالانب!اءنأيات

هاهد"لهاالملاتضهعيجوزفلاالنبوةيلاتضوالفذب،كافبواهاصالقاهاالنبوة

والدبوإ.هويجتمحلاالدبوةيداقضهذاكل؟الكهانةوالسحرنالكنرهعهايوجد

كانذلكوهلانكتهعليهبالتدرةالربيختصوهماجنمىالىجنستفييرفالمعجزة

بغلاتوالجنوالالمىالطدوررتفعلههذالانهعجزةليصأخرالىهكانهنالانتقالى

انلم!منالاصابعبينيلبع.هنبأنيص!كثيرأحتيينيضثفسهالتليلالماءكون

اعطبمالالبياءجمبمعندالوحيكانوتد"ا38(جدبمولاالسيعليهيقدرلافهذايزاد

،ورصرفييلأفياسلناوطأتعالىت!الدبوةعدىالدالة.والاياتالمعجزات

بون!اللبو6اهام!تلوناللاسوكان()93(تعلمونلاثئانللىكراهل!أس!اال!

الكر!الترأنوعبر،ذهلىوقدالاهرحقيتةيدريلاالذيوالمهزوزوالمكنبالمصق

رط%الىاو!أنفينسولنأاللبوةاعلانهنالتعجبوهبمالحالةضهعق

.62لمهىس!13618

السلأديماوكش1لألأص/اللبوةللس!8بنتفراع!/رواصىهحمدد.لمطعبمال!ر1371

893.صج؟لمهععاما!نكللد.

.:!ا.ص/الدوراه728هـلمتإصمدالعباسايوالدونمكيالاسلامصيلمتمبا!ن1381

.6؟/الر!معى19318
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الناسيتنعلكبمالنبواتظاهرةأ!ريمالترأأئاروتد.(1014ينسا!انض

تعاليوقوله،)؟4(ادطصتتطولة:تعاليفقالى(!)هحمدبنبوة

الداسضاالجندسهذاانبينلا،)2!ااالرسللبلهمن!كلددصل*معصوماأ

الذكروأهلىالكتابأهلىئ!سألىاناهرسبحاثهوهوواهثالىنطراءلهتتلموتدهعريف

هخالفهواوهحمدبهجاءهاجنمىهنهوهلىالانبياءاهورهنالعلمهنعندهمعما

كانولهذا،)43(الإلبياءبهجاضاهاجنمىالمتواترةالكتابأهلىبأخبارليتبينله

فرعوتالىكماساحرهوتا.لواعلمهواعتتد!واالنبيدبوةنبىطعنوااذاالناس

!ماثابمععر؟أرض!منيغرصك!أن*يريدعلملسا!رهلا)ان:لموسى

ن-أ:نوععنتالواكماهجلونتالواالعلمعلمالىواذا،ثسبوه.،1551،صون

لالنببمأل!يكولاالذيللعادةالخارقبالاهرالنبوةهدعياتىفاذا.،)55(واف!ص

ا!نيج!وان)156نبوتهعلىد!ليلاكانغيرهماولاكاهنولالساحرهئلهيحصلى

وعمقالرحيةبالتضاياالانسانارتباطياجمدهماالسابتةالاهمفيهعريفوالملانكة

الندهيةبالقضاياروحيآالاثسانارتباطيوئنمرالدينهذاوانالبمنعرحياةفيالدين

والتعرفالدينلتحديدمحاولاتهمفيالفربيوننمنملىوتدا!راكهااليسبيلىلا.التبم

فقد"والميل!فدرزيلىالفيبوانكارالعتلىلمحد!لييةخضوعهمبسببحتيتتهعلى

هستفلىنبىالممكنهنليمى:اثهيدفينهوللدينبتعريفترويدثافبمنيرفدثملى

عله:نتالىالدانلتعرفيبمحاولة!بايم!جاء"الدينهوهانمرفاناللراسة

والممارساتوالمعتقداتبالاينمياءالمرتبطوالممارساتالمعتقداتهنهوخدنس!"

الذيناولنكوكل(المعبد)الكديمممةيسمىواحدإخلاتيتجمحفبمتتحدالتي

لتبريفالإدئىالحدان!قترعالإبتداليةالئقافةأكد!بهنثنول!يلور.بخهاي!بدو

طمى/2.اسور8ا.ز

9.الاح!ا!لما؟!ااس!8

.44؟لمهمرانالىسور14218

25.صلماللبواتلمالاسلامممغ/تباين(431

35.الد!عراءلمس!14418

.9لمال!مرسور14518

.33.\3-ص./.صىملمتيد"ابناهـطرا6!ا1
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")7،1اللاجيةالكائداتنبم)الاعتقاداليرنيسةالنعارةعلىيشملىان!جبالدين

اثسانوكلللدانالتنكرفبمويفتربوالحياةالدينهعيتناسقالاثسانانلجدوهكذأ

نانهالصالحلجحدمطهرأكانواننرعو"وانوالايمانبالر3نطريأاقةقيالاهتترن

ال!لمها8!اامقترنجمنالملالكةمعه؟ءأولبمناسورةعليهثمي!لولاأ:تالىها

فبمعاموالجنالملالكةفذكرلهمضكرأواهابهمهعترنااهاالملانكةبنكرسمحوتد

بعضهمنبمذلكأنكاريوجدوالما.عاهأاثكارأذلكتلكرأهةالاهمنبىوليميالاهم

الاثبياءجاءلتد.")9،(بالعلمالعلملاالعلملعلمنيلكرهميتنلسفقدهنهم!

هنألوحبميتلتوانهمباعلانهمكانوا.الضالةالبمنمريةلدطدواجاعوابالحق

اذاود!لاتأااتالكوننبمانعليبالخالقهباينمرأرلطأألاثسانل!بطوالسماه

شي!وكلوالماءوالحياةواللجوبمفالكوناباللهالايماناليتوصلىالاثساننيهاتأهلى

الكاهنالدينوتجديدالعلاتةلتوثي!جاعوانالإثبياء.بالةالالسانل!بطالجودفي

هنمعاصرفى؟يعلمهالذمم!والتار4هعهالةانيعلناللبوةباعلالهواللببماللطرةنبم

ومنويمن!ثعهيدآينيبالفهكفىللمدبعلآل!عتف!كفروال!لىأسبتفمشا

وكالتالواحدبالالهالناسلل!بطواالانبياءجاءلتد،)...(.معكه!ف

بالةأمداواذاولتد،قيالالهبهذاالإيمانعلىلتحملهمالناسعلىتوثرهعجزاتهم

نلاالمتلىعلىتردوالتبمالايمانطررششترضالتيالالنمكالياتكلثتجاوزن!ثلا

يولرو!د(الهلالى)ثلواتاحدىونبم!.وايماناطمننانوانماضياعولاحيرة

تالى؟بالةلؤهنلماذا.السؤالىهذاوالادبالعلمرجالىهنئلأثةالى-وجه0691

الايمانانبأعيدلانرياننستطبعنحن:الةرحمهالعتادهحمودعباسالإسل!ذ

فيما(طبيعبىغير)انسانالمؤهنغيرالإنسانلانالحياةهذهنيطبيعيةطاهرة

نارأيناوفبم.فيهيعي!ئىالذيالكونعنوالعزالهولأسهواضطرابهجيرتههننحسه

!تينوعبىلهنالالسانشبمء.كلتبلىوعبمهسالةالةبجوالايمانهمممالة

للممىالإشياء!راسةاثلاءاللا:النلديالدينجمالىالدكتوروثالىالا!مبالجود

هحمدالدتحوروتالى.هدبرأخالتآذلكوواءباننجزميجعلداهاوالاتقانالابداعهن

72.صالاسلامالاجتماعهلملمبرلونترولم1471

53./الزضر!.سور14818

35.صاللبواتلمالاصعلاممم!لمتمهةابن1914

3!ا.لمالرعدس!10158
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الذيماهواثهفتالبالة!زنناالديانةهعلموكانالسابعةكلطللأكلتاعماددكري

سؤالخاطريفبىللجلجنتدهايفميئأذلكفياطالىطملهمميءكلجل!خلتدا

الاستاذيسالىتدبردونهنجاري3وسا؟اللهخل!الذيومن:لجال!بههست

الديانةاستازهاج؟الةخلقالذيوهن:للد!شاصنالهحسن!ثبتانوريدوكان

عتليكان؟السزالىكتمتحينتدب!يحممنللنسبمحملتاليحتىثملمدأهياجأ

ضا3بلىالنكرةهذهالي!تزبلمالدياثةاسد!ذولكنالمطل!لهلهم!جاهدالصن!

تدثمابهاسئلةثنسياسالىفرحت.بالعلأدعطياغرمكألمالقيت!اط.بالمطلي

عادلىانهحدئوناوتدهوجودأاللهكانانلفسيسالتالاولالسوالىللكسل!بتها

أجدولمالاشمرار؟واثعمالاخيار؟!المكلولماذاوالمفعر؟الخ!جدفلمالارحمم

انتطاستطعلمولكدبى.انهماناستطحولمعمكبمالهه!طملنجواباالممموألىلهذا

نتهدأ.الترأناوالصلاةالىلزعتاهرحزيدبىكلم!كلت.المه!كر؟عناستلبى

داهتهاضعينآسأظلى.ف!معهنأوساطلىضعيفالسانالليهناونيوتممكناحزالبم

ولنالطرشثها!ةنبم!ترصدلبمالموقيداموها.والاثمبالالعزوراث!طةحياتبم

نابلغههماالمجتمع!ستطبمولنالميعلى!تنلبانبلغههماالعلم!ستط!

الشرورهنالرنجمعلىحياقي!جعلى!لهالة.الاثمربنرركلالالسانللمىمن!دء

تويالبمفمعرتبضعني-اتربئورومسبحاله.وتعالهطمهمناتقبلهالعمةوالمت

هنه."ا1.(بركةالةوهدحبمسعيدالبمنمعرتبالمتابررضيتوكلتوةاللهومدحدي

بالاثبياءالا!مانومح.بالةال!!مانلعمةللاثساليةالإلبياءقل!مهاالتيالهداقيهبى

الةارسلهووسولىثبيباثهأهلا(!)هحمدبلبوةأهلالاذاالدبهات1كللتحاوو

وعنالفيبعنأخبارالترأهذاوفيترأدأعليهوالزلكا!ةالداسالىتعالي

هنألكرا3الترأبهلط!هاتصد!منحربمالنم!دا!يدجد*الم!اب!الالبهاء

-عليه)روثمىلبطوضعتدتماليالةأنالترأهذ!لبىتترأعاللماوعلداذاكأ،ت

لهذاالةوهيابطدهنبمالذيالدبي!يلاانالحوتواهراووبطنفي(المعلام

الإهرهذانيانلجدلاناللامعدثةلمدة8الحيااسبابا!وتهذابطنكلالدببى

خارقاهراوهعجزةكلمعوهكذاحاينعا.فطهعقالةصجزهماظكاناؤغرابة

واوهماوخهالىاوخرانةوليستحتيلهوالل!صحفانللالبهاءحصلىللعافة

92-32.ص/الكوناللهلمالت!بالهحمدد./اللدديا،؟هأ
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الحوتبطننبملنبيهالحياةاسبابلييىءانعلىبتاسراللهلانينعابههااوسحر

اهه.رحمنبمللجنينالحياةاسبابلطيىءكماتماماارادهالحكمةالبحرنبم

:؟بعداوالحوتقبلىدعوتهكانتهـلااالدمملامعديهايوندمى

همااو؟بعلهاوا!وتتبلىالدطمارسالهكانهلىاخدكنوا":كثيرابقتالى

برواياتتأئرهاالىاستناداالعلماءأراءتعددتوتد.،2101اتوالىثلاثةعلى؟نامد3

ملكالىين!مبانالحوتهنانجاهانبعداليهاحياللهان"روايةوفبمالكم!باهلى

تتولىمانعرتما:فتالوا.اسرافيلىبنيهعهيرشلىاناليهيطلبوانالعيمارسلىفق

لمنعناتتولىهاكانفلووسبيناكم!ياركمهناتيناكمولتدلنعلداصال!انكعلمناولو

كلاليهتعابىنأحىةالة.علههنأبواذلكالىيل!كوهمايامثلاثةفطافعنكمالة

ذهوانتهـ؟نلماغدهمهننخرج.فابواتأبلفهمالعذابجاحمتؤضوالمان:لهم

للعلماءيونجمىوامرامربمنكرواثمعليهيتل!روانلميطلبونهنانطلتوافعلهمعلى

همافليدسنيهاكاننانالمدينةنيواطلبوه.انطروا:نتالوا.دينهمنبمكانواالذون

خربمانهضيلى8نطلبوهتالىكمانهوخجتدكانوانيفبمءالعذابنرولىهننكل

وع!.لواغثمهمولابقرهميدخلهانلنممد!نتهمابواباغلتواأيسوانلما،العائمي

الصبحاثمنمقفلماالصبحينتظرونتاموائموالاههاتالصبيانوكذاولدهاعنالوالدة

!عاعبطونهافبىهاالحواملىووضعتج!لهمنائمتواالسماءمنيلزلىالعذابوأوا

يوندمىالىنبعثوا.العذابعنهمتعالىال!هنرفعوالبترالاغناموغثتالصبيان

يتولىكماالتولىهذافعلىاسرانيلىبنيهعهوسثوا.بهنأهنوا(السلامعليه)

التولهذاولل!الحوتنبنهبعل!ما(السلامعليهايونجمىرسعالةكاثتالراريالامام

الىوأرمعلنلاقيمنثعجدةعلههوالبعآهسقم!وهويلعراء!نبلناهأتعالىتوله

الرسالةبقفه(السلامجمليهاجبولاناخرىدرالآوفبم(31.(ور!نلوي!

لهتالىدابة!لتممىان!ارادنينوىاهلىالىبالنمابيعخل!بانوامؤالحيتتبلى

287.صألاثبطء/ثصصكتس./ابن(152

هن.!نه08؟ص4جلمالكر!الترأفيل!هـكهةلراسات/بصيد.هحمدلمصران(153

122213ص2جلمالتنسى/الرالكل
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وانطلق(السلامعليه)يونجمىففضبنلكهناعجلالإمر(السلامعليه)جبول

خلنيةعنالبحثباشعرة،درنالنصهنينهمهاوهوالئالثوالرأيالسنينةألى

وعندهانينوىاهلىالىكانتيونجمىل!وةانوهبمالاسرانيليةالمصا!رنبمالتصة

علىواصرارهمعنادبمبسببغضباخرمعلم!يصبرلمولمايستبيموالمل!كاهم

واسعةالارضانطنيننعلامعهمالبتاءاناعتتذخرموعنل!ما.الاصنامعبادة

فىانل!نأتعالىتولهفبمونلك.ضاستجابةأنضلى!رش!معنفلدهحث

الذيلطنهخلانآالحتبطنفبمنحبمىالإرضوسععليهنضيملقاي(!ض

لريهمفاضبأي!رمولنملربهتوشعلىغضباناخبم؟انه.واسعةالارضانجمنه

الةعجزطنهن":الرازيدشرلى.،)"ا.ا(السلام!كلدطم)بالإنبياءيلي!لانهذا

الىفكيفالمؤبنينلاحادنلكنسبةيجورلاانهنبمخلافولاكانرنهوتعالى

دلالتهفيواضحالترإنبمالنصفانحالىأيةوعل!،.،)1001السلاماعلبم)الانبياء

تبكالربمعالةوبلفهارسلهتعالىإنمةنانء.ا.السلامعليه)لينستصةجوهرعلى

ارسلىتديكنلماذا؟شبمءايوعلى؟يفضبكيفاذالنصي!جحهماوهذاالحي

المنعام.بلادنحواتجهخجوعندها.ط!موبئرسالتهمنتومههوتفبسببوغضب

مطرو9ي!سريفوفلسطينالاردنباتجا.الجزشطر!عننينوىارتباطلان

يونجسن!مابتوةال!بنانلسطونعلىالاينعوررحطتشهدطربانهعلملاواذا

المكانعلىلليلىلد!نالجدلاولكقنلسطينباتجا.ورجاحته(السلامعليه)

علىايلا!يكونوىأالشوسطالبحر)الريمبحريكونقدالسنينةهدهركبالذي

تصداومصرتصديكون!تدا!لاتوابحرمنالسنينةركبانهوالارجح.العتبةخلبم

دارئمالعقبةخلد!"هنالتتمهالحيتانعلىدليلىيجدولا.ايلاتجنبد!

عماننغليحالعرببحرثم.عدنالاح!رنخلد!نالبحرالعرببرششهحولىبه

ولاالاسرائيليةالمصادربد3ث!وهذا،أ*.(نينوىئملجلةنلهرالعرببمالخليبم.ثم

*فيقطعانالمعتولىغي!مقلانهيستبعدالمدطقانبلى!دهاسلاهيانصجد

صى/.ملمصد.بصيو.لمههرإتعق84هـ8-3علمالمعالي!لماكصياث!ر1541

.؟8؟ص

لمصى.ملم،هـصدبصيصهعانه،08!ى83ن!ص،هتعسلمهراكلهض1551

.83؟ص8ح

.إ17بدصجلم.صىملمبصيهحمدد.لممروان،561
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البصانحنيكئرأوثمعهوأبينضلىندطو!لةطه!عمتتوفىوندالكيلوهنرأت

تعالقكالىولا.شبر"كمافيهثباتلاساحلىعلىالتاهالحتبان!نيدالترألي

لو!مة!ىوال!ث!هالضصشبدةعلهوأيبعماسقيموهويلصاء!فبلنلاأ

تعالينز!لهالحىبطقنيئهابتبمالتيالمدةالترأفيالدصينكرولى،تسن

يلالهاوضلالىخلالهمذاشعجرتلااجردمحاناثهعلى!للى(ساء!نبلنهأ

بلاثجارضلضكونما!فالبأاذعواءليهعتلجلة!نافلجلةعلىليلوىوان

طداألحتبة-لميبم)الخل!صاحلاوالبحرصعأحلىعلىاتيالههبم!مذا

كالة:نجهلى.ا!هبطنفبميوثمىفهالبثالتبمالصةنيالمنصوو!مكف

ابيأبن3*وىايامسبعة:عليهأللهوضوانالصال!جعفرالامامو!لىايامم!

*وىثعهرآفصأع!عروال!اكوعنصأاوس!بتيالهمالكأببمعنحاتم

هكيلآألا!لبثلم:الحصقوتالىعاثعيةولفطهصىالتتمه-:تالىالمفععببمعنجاهد

ولكق!رعليرأيأدرجحانيمكقولا")،01التتمه.الذيالوتتبعدإبظدههقاواخرم

اذالالهفل!جلأقص!لكنلمواثها!للةيكنالنتؤتمانالىلكمحاللصاجواء

اليقطيقاثباتاليحماجتهإئرهاعلى-ستيمأ!كونان!مكنل!جدأتصيؤ."كالت

!ياتعالي!لهلييموالحتبطننبىدعكا.الذيالديكاءوفلكضعينةلكون

ينحينلاد!د!ببنا!لمذهمنثعتاليسبصكالتيلالهلأان!ت.!ي

حين(الصلامعلط)روثمىان"الحليث!ني!)8.(المربنونننبموكلك+مق

انيسبحانكانتالاإلهلااللهما،فتاالحتبطنفبميموال!ماتبهنهيد!كوانلهبدا

صتهذاربيا:اللان!ةتالتبالعرينىتحنالل!وىفلاهبلت.الطالبونمق"كلت

11:كالوا؟نلكتعر!نأها:تعالىالهنتالى.غرصتبعيدهبلادمقسرتضعيت

لهروفحورللمالذي!دعىعبدكتالوا،وودمىعبدي:جلىعزتالى؟!!منرب

الرنجاهنبىيصعكانهاترحنمأؤل!رباا؟تالواثم؟طيؤتمعتجابةهتقبلىعملى

عنجراررابقروا..(بالعراءفطرحهالحتفأهربلى:تالى:البلاءهقنتنجيه

اسبو3الىايام*ئةبينلكونتدطهبتياثه!جحوهذا،)901يمبابقعن!لمى

لطرزيالةاليبحاجةمصالةعدطاليكطونلاثباتالمعاحلىعدىالحتيألظ.ثم

97.لم17الطبريمئ!ع!عن1835ض!ابم/.مصلمبصيميمدبلمههران(ه71

!ا/880-87/ءالالبطس!581)

..21.ص4ج/الع!مالترأت!صصكث!/ابن1915
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هواصناتو!رشوااليتطيننكرعددالممممروقوتوتفالمتطينن!كرالترألأنول!هلى

اث!لروفبمالحوتبطنهنخرجهبعديوبمىاللببمحالةلطبيعةوملاثمتهاللباتهذا

ابواللباء.تالىدجؤتالى؟اليصيلةهاسألىاثه(علهالةرضي)هرررابيعن

حدثماثىهنتكل(طبيةاياحثميةاوويةلهالةوهيا(علهالةرضبم)هرس

عباسابنتال(با!راء)تعالىوضله.لبلهاهننترويهعليهنتلنسخثالىالارض

وعددها"ا016بلاءولابيتفياليمىالتبمالإوضهبموغير؟(علهماال!هرضي

الفغكهينة:همعمودابنتالى".عاليتوتهضعفتوتدسقيموهوالساحلىعلى

ها:يخمدابنوتالى.يوبدحينالصببمكهيلةوالسديعباسابنوتالىورلالىلهليمي

الصببمهم!فضاروالعطماللمثمفمرتدالملنوسالصببىهدكلصارخيالحتللطة

و!رهةوجاهدعباسوابنممممعودفابن"اليقطينفيواخطنوا")61(المدفرر

وعطاءوالضحاكد،وتد3والسدييسافبنوهلالىهدبهبنووهبجبيرابنوسعيد

عنايوباببمبنالتاسمعنهيثموتالىالقعهواليتطين:كلهمتالواواحدوغير

هنتهلكينمجرةكلروايةوفبماليتطينهنفهبملها.يمعافىلاثم!جرةجبيركلبنسعيد

وتطليلى،ثباتهسرجمةهلها!والدالتعفيبعضهموكر.اليتطينهنفهبمعاهها

لينألولواثه،ثمره!يةج!ة،الذبابيتربهالاوأله،ودعوشهلكبؤورته

مأهـلتبعهالدباءيحبكان"ا!!الرسولىانثبتوتد،ايضأوقدر،يمطبخآ

")62(.الصحنة!واحبى

توههالىبالعودةتعالىأهر؟وعددهاعافيتهاستعادانولعدالتجربةتبعد

عليه)يوبدمىعاد.وتعالىسبحاثهرئهعليهرلاهالذيالل!شهناستلادتدكان

.الحوتجتنيابم!ئهتبلىعليهكانمماحلمأوأوسحعزيمةأقوىوهواالسلام

الىووسلهأثبيانهأخر(!)صمدلللببميقول!وتعالىسبحالهاللهارادولهذا

نتالالصبرهنلهلابدالل!كوةطررشانيوبسللتاهالذياللرشخلالىومنالارض

نال!لو.مك!وموهونادىارالحوتكصا!بمحنولاريكلحم!د!برأتعاد

،)63(!العينمن!جعلهر4!ا!تباه.ملموبموهويالعراءلنبل!ر4مننعمةكلاركه

؟2.ص!اجلمسمكتىلمابن1016

.201لم23لمالطبريمحمد186ص4جلمصى.م/بصيصمدد.لممهدان،61)

22.ص4جلمالع!مالقرأتلمع!كئىلمابن1162
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يكنلموالحبةالاخوةبرباطالانبياءهعارتبطالذيالعظيمالرسولى(!)وصمد

هذاعللطميسيطرانالمسلمينوحانرتهاوناوضعفانهعلىيونجمىالىيلطر

تأدبأ(!)اللهر!ممولىفأراد(السلامعليه)يونسالكريمالنببمهذاعنالتصور

بنيوندمىهنخيرأنايتولىانلعبدينبغيلا*(!)فتالىيوثدمىلأخيهوهحبه

نألعبدينبغيها:قالى(!!اننبيعنالبغار!وروىاحمدالامامرواه"هتبم

هنهوالتواضحالهضمبابهنوهذاأبيهالىونسبه،هتيبنيونجسخيرهنأثبميقولى

البخاريحديثوفيا64("والمرشلينالانبياءسانروعلىعليهوسلاههالةصلوات

هذاالاثيرابنخالفوتدهتيابيهاسمكان(السلامعليه)يونمىانعلىتحيد

الااههالىالانبياءهناحدينسبلمتيلى:وتالىهتىاههاسمانالىوفدبالحديث

"ا65(.اههوهبمهتيابنورنسهريمبقعيسى

392.592-صلمالاثبماهتصصكئىلمابق16!ا)

802.ص1جلمد!الم!فيالكاملىلما+م!ابن165)
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الثالثابمبحث

سماهوبى(كس!"طى)ووثى

هـلبمالت81!لاممةفمر

(السلامعليه)حياةيوثمىاليبوضحألنمارتالاسنلاهيةغيرالمصا!راكئر

سنرذلكفصولىاربعةعلىيحتويلهسنركاملىوضعحيثالتديمالعهدهووس!ته

تبلىيونجانكتابوضعوقدالتديمالعهدنبىهسمىهوكما(وودانكتاب)اوروديان

بينوجووليغلوولاالصغيرةالاسفارهنيوبانسفرو!عدعوا!دياولحدوناحيمهيخا

استدلىوتد.اليوبيالمنممبعن!تحدثلاانهاذاإبةالفإهنالتديمالعهداسفار

عبرحيث!البمفمرلكلالةصبةعلىالسنرهذاخلالىهنالمتدسيبالكد3هترجمو

يكنلمالاهمهناوإسرانيلىببمهنولنواسواءالبشريالجلمىلكلهحبتهعنالة

خيركلسوىلها!مفمألمالةانغ!أيثعورلمفععبالحب!خلصانوولانوسعنبم

الكتابهذايجسدكن!لكةف!حيوالتوبةعلدطميعرضثبيآلهمأرسلىلهذاحلاص

هواليدهنيوبان!المتدهةهنهنيجاءوتد"أ66(الطبيعةبتوىوتحكمهالةتوة

عاصمتهاكاثتالتبمأشمورهملكةالىاقويةرسالةليحملىالةساهوتداسرائ!

!كندما.م.فى722سدةنبىاسرانيلىبتدهيرهملكةتاهتالتبىالمملكةوهبمديلوى.

ال!دمالعهدهليالتنعحاتال!دهم."كتم!العهدفيوردان.كتال!متدم!لمالمتدمىالكم!م!1661

.؟88.صلماللاهيهلماءمقللك
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وثنيةأهةبالخلاصلد!ثمرانالوطنيةرفىمعليهأبتال!ههنالرسالةيونانتسلم

الىيونالططرعاحداثسلسلةبحدولكنسفينه!رعلىاللههنالهربفحاولى

وأخيرأالبحرشاطىءعندلصهانالحوتلبثهائمالحوتفابلكعهالبحراعمافى

")67(.بالخلاصأهلهالدهمنمرنينوىالىفانطلقالربأهرالىيونانأذعن

فكماالسفرصاحبيونجانلنمخصحيةعنوافيةهعلوهاتالتديمالد!دلنايقدمولا"

هن(اهتايبنيوناثان)النبيانه(14/25)الئانيالملوكسفرفيجاء

منهتاطعأوسنقتطع.!)ولاالجليلىبارضالناصوةهنهتوبةعلى(حانرجت)

القرأنية:بالروايةلمتارنتهايونانسمفر

الياهضبمهيا)اهتايبنيونجانالربوأهر:ا:ترلنميمنىالىلطربيونان

يونانانغير.الئصعدتداثمهملانتضانيأهلهاوبلغالعظيمةالمدانةنينوى

سفينةعلىعلرحيثيافاهدينةالىنالحدرتوينميمنىالىالربهنلدطربتأهب

هنهرباتوشيمنىاليابحارتهامعليتوجهاليهاوصعداجرتهافدنعترنميدشالىبحرة

حوتأفاعدالوبوأمر.ألهالحوتابتلاععنالكتابويتحدثستحدثئمأ0الرب

ويذكوأليالىوئلاثأيامثلائةالحوبئجتفبىيونانفمكثيونانابلكلعظيمأ

ليفاستجابضيقيني.بالرباسمتفثت10ودعاءتسبيحوفيهايونانصلاةالكتاب

تلبفيالعميتةاللججالىطرحتنيلانكصوتينسمعتابتهلتالهاويةجتوهن

.......المتديىهيكلكنياتنرسىأعودولنحضرلنهنطردتتدنتلتمى......البحار

ادبفاهر....اليكصلاقيفينحلقتالهبىتذىتداخلبمنيننممميوهنتعلدها

رونانفهبانينوىالىالةصلعئهبعدهاأالمنماطيءالىبيونجانفتنفالحوت

يستنرقيالعظمةبالنةهدينةنينوىوكانتالرباهربموجبنينوىاليوتجه

نأهن(المدينهتتدهريوباارسينبعد):تانلأيناديوللدأ!مىمىايامثلائةاجتيازها

وتوبتهمأعمالهمالةرأىفلمام!"المس!عوارتديواالصيامواعلنوابالربنينوىمععب

فلالارعنهموعفابهمروتعهانهزبعأكانالذيالعقابعنعدلىالائمةطرتجهمعن

هاهذاأليمىالرباصا!:قائلأالربالىوصلىالمنمديدينوغضبهروثانغيطنلك

الهانكعرنجتلانيترينعي!ىالىالهرباليأسوعتالهنها؟.بلادين!كنتعددحاهكته

.رودانكن!ل!هلى!متدهةتف!حات/التدمالمهد/المتسىالكم!ي!1671

و!عرخطا188ص!اج/الكر3ال!رأنيي!شهةلراسات/بصيصمدد.لمههران1681

.25:14لمملى2لمال!دمالمهدالطر.الناليالمليكالحننةالإفىلىالطمكصعلر

-031-أ
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الربايهادعنبىوالانالعقابعنترجعالاحسانكثيرالنضببطبمءرؤترحم

نبمهحقأنتأ:الربفقالى.احياانهناموتانلبمخ!لانهانناسبىالنط

الد-فجرفيولكنااليتطينبانباترلهادبهك!فبالكد3يذكرولعدها01؟غ!نبك

رلحأالةأرسلالمفمسأشرتتفلمافجنتإليتطينهةترضتدردةالةاعدلبمالم!

ناليخير:تانلآالموتلننسهوتمنىالاعياءفاصأبهنيوفيرأسلنحتحارةينعرتية

اليتطينة؟اجلىهنغضبكنبىهحقأنتأليونجانالةفتالىأحماأظلىانهناهوبئ

اليقطينةعلىأنتأشمفتتلتد:الربفتالى.الموتحتىغضبينبمهحقاثافاجاب

فبمون!وتليلةنيترعرعمتاالتياليتطينةهذهوتربيته!تنميتهانيتتعبلمالتبم

هئةهناكثرفيهايقيمالتيالعظيمةالمديدةنيدويعلىأناأينعنقأنلا.ليلة

بهانمهننيهاعمانضلاوينعمالهميمينهمبخينينرتولاهمنينعخصالفوعائمرين

الترأنيالنص)الاسلاميةالروا!ةهنتقتربالتوراتيةالروا!ةاننجد.!ا96(كثيرة

النصالتتاءاننحددانلابدو!ن(المنمريفالنبويةالاحاد!ثهحتنسيراتهمع

هما:فتطههمتيننتطتيننيالتوراسةالروايةهعالترإني

)عليهرونمىالنببمضخضيةوهيواحدةعبهاالمتحلثالاثمخصيةان-

(.السلام

هذاهلابساتفيتقاربمعله.الحوتابتلأعهوالدببملهذاوتعحثأهم-

ونيماالترإنيةعنالتوراتيةالروايةتخدكفالنتطتينهاتونعداونيماالحث

المقارنة:هعالنروتاتلأهمايجاز!لبم

علىبلىالمعلوهةهانهالقرأنينكرولماسرانيلىبنيالىروندسالتوراةنسبت-1

ناالتوراتيةالروايةستقوبهمانببميوثمىالقرأنجعلىفلكهنالعكس

اسميعرفاحدولا!عرفأحدلا؟ترشيمنىتتعا!قترينعيدثىاليهرل!يوبان

يونجمىقصدهاالتيالجهةصدلمالكريموا!رإن.017الحألغالمديخةضه

ولكنبالنصالتوراةتر.كماالربهنهربانه!ن!كرولم(السلامعليه)

عداءاعلانفهوهوتنهمبسببلتوهههفاضبأفمباثهيفكرا!ريمالترإن

..8-84!طنالعمم!،سي"*اا

لمالعظالطراالضلتم!صاسيط!لىتاضع!ى!هسمع!هكلت1071

الهامعىليالتعبمالطر903صلم8!دقىاط!د!مةالمعتتدورت*صعاطررهلى

.9؟3ص
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انك!ةتعالنلكولهالتنس!اتبعضانملدروأيضأالتومولينبيئه

ض!اللههنالمحرب!ستط!اثهاعتتدبأنهفسرتهاالتبماسض

لاهذاان!واالمفمممر!نولكنبالكد3أهلىبمعلوهاتضائرةالتفسيرات

قومعنملحثوذهبالإرضسعةاغتدبانهونسروهاالانبياءحقنبميجوز

الياثحدرالهتفاص!التوراةوفبم.عليهلنءيضميولالةانطنايأخرين

ركزوانماالتناص!هانهالىالقرأنيتطرقولمالسنينةالىوصعديانادينة

روايةنبمالترأهلهجيةوهيهلابستهلرهنالحدثعلىالترأثبىاللص

التارلخية.الواتعة

اليتبطننيوودمىفياهكثالتيالمدةالتوراتيةالروايةحدت-2

وهذاالمدةهذهالترأثبماللصيحب!دولم(ليالىوئلاثايامثلاثةأب

التصة.لسيافىباثمريةتطلعاتلنايعكمىالتحديد

هذهطيتساننيا(السلامعليهايونمىوترتيلاتتمممبيحاتالتوراةنبم-3

بطننبى(الممملامعلط)روثمىدعاءألكريمالترأنبمتتابلىاقرتيلات

انيسبعانكانت*بهلاانالالطتيرلنادىأتعاليتولهنبىا!وت

المومنمن(ننجيوكذلكفىمقونعينا"له!اسطجبناهالظلمينمنكنت

وهوالتوراةاوردتهاالتي(الممملامعلط)يونمىترات!هتارثة!مكنولا

الترأنبى.اللصبرباالتبمالعطيمةالدعوةهذهولينالحوتبطننييصلي

والإتراروالرشالاتالإدبياء.غا!ةهبىالتيالألوهيةتوحيدالدعوةهذهفني

لجاهها":البصريالحممنعنرويوتدالذثبهنوالاستنناربالعبودية

!تبطالدعوةض!خلالىوهن")؟7(بالطلمننسهعنباترارهالاشاليالة

عنبرسابندرى!لقدألكريمالترأذكرهاحقيتةويتعلمبربهالمسلم

الةاذكروا:هنبرهعلى!تولىتيمىبنالضحاكسمعت:تالىصرانبخنهيمو

أصابتهنلما.ذاىأللهعبدأكانيوبممبىانالمنعدةنييذكركمالرخاءفي

رولميليطنهيرللبث!م!جينمنكانانهلولاأ:فكالىالةدعاالشدة

عرنبويةوأحاداثرواياتوردتوتد،721(هنهكانبماالةفذكره.،-ن

!كوة"الحداثوفيثبطاليتعاليالةأوحاهاالتبمالعظيمةالدعوةضه

التممع!./الراكلعن4184جلم.صىم!ركطتمدراساءلمبيميمحمدد.لمههران1711

لأ...لم23لمالطبريتلسررهن86؟صلممى.م/ب!بيمحبدد./!ران1172
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منكنتانيصبعانكأنع!الإيإلإا!ىتبطنفيهواذاللونذي

.")73(لىاستجابالاتطينبمءنبمريههسلمبهايدعلملانه(ي!

ينعوانبهنتخلولاف!نهاوحسنهالطأفتهاهعالتوراةفييولانصلاةوفبى

(المتدسهيكلكفبماتنرساعودولن)تولهنبمكمااليودلآالتصورات

هصدرعنيتخلونالباطلةالاصناملعجلونالذلينان)العبارة!هوتاهلى

للرل!لانبهاونبىلخرتهوهالكاذبحنبهتافاألحمداثاأهالعنتهم

تعالىتولهفبمالإنسانضعفالاقرارهعالتوحيدصناءوتأهلى.(الخلاص

(.!النمنمنكنتانيسبعانكأنتيلا+ألا

كبيرةهدينةدانهانينويعلىالضؤتدمملطمعلوهةالتوراتيةالروايةفبم-4

لمالتيالمعلوماتوهذه(ايامئلاثةاجتيازهايستفرقالعظمةبالنة)

وهحورهاالترأنيةالتصةهدفهعتتعارضالترأفي"ولااللصلها!تطرق

علىوتعينالفموضبعضوتوضحاللتاطبعضعلىالضوءتسلطف!نها

الىالحاجةلديناتتثدولذلكالقرأفيالدصنهموزيادةالصورةاكمالى

تن!سيرهصادرهنكمصدرفهاهماوالإستنادةوتمحيصهاالتوراة!راسة

ال!توبةالنصوصاتدمبانهاتمتازالتوواةانسيماولا.الترأفيالدص

لمالتبمالتضاياوكلوونسوتومالتصةخلنياتوكذلك.والمحنوظة)175

القرإفيالنص!راسهعندبهانستانمىاننستطبحالترأفيالنصلهايتطرق

هن!هتناولواعندهاالمنسروناليه!مبهاهعظمالىهنادمنعيرانولابد

نيمافيهاوتلالروااتتبسوافانهموالتوراةالترأنبينالماثمتركةالموضوعات

.بالتوراةالكريمالترأنصوصهنتفدمعيرهنلهتمرضوا

وهوالكريمبالنببميليوللاسلوكاتدرتهجفتوالربيونمىبينالحواروعكص-5

هماالتوراتيةالروال!ةهنتبتىونيمانينوىأهلىعنالربتوبةعلىيعترض

تصصبىبأسلوبصبخوتدالترأفيالنصلهيتعرضىولمالت!راةبهتفربت

هعافيهنيخلولاويوبخمىالرببينالتوراةسجلتهالذي!طوعظبم؟الحوار

لم.س/مبروميهحمد/.الطرههران07؟لمااحمدهستدمدهيالدم!اليالتربلىي173)

.86؟ص

الهالعليطكنألكر3القرأبحلطلعليكماالتيل!التحرافهنهحلوطةبهالعليلا741)

ا،ن.حتىباتىايالانالرءعليامحارو
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يوبممروحزنوهوتهااليتظينشجرةعنالعمليةوالتجيهاتوالترييةالحكمة

يتعارضلاهذاكلالدثعجرةهوتفبمالحكمةهنليوبدسالربذكرهوماعليها

الىيفتقرثصنهوبدثمريةتلاليراتعليهتبدوهبسطاسعلربولكلهالترأنهع

التوراةانهناالاينمارةهنولإبد.المعجزالكريمالترأنعكصعلىالاعجاز

علىالحوتبطنهنخروجهولينبيدهاتربطاندرنهناليقطينتصةنكرت

وانباتالحوتبطنهنخروجهبعدحاله"بينرلطفتدالكريمالترأنعكمى

علماءتبلىهناليتطينثبات!راسةضرورةعلىتوممدلذلكعليهاليقطين

عليه)يوبساللببمكحالةهرضيةحالاتبعلاجارتباطهلمعرنةهتخصصين

هنلابدالتبمالثوابتهنوثابتحقيتةعلىهنانوممدانودريد.(السلام

الذيالتتاربهذاانوهبموالتوراةالكريمالقرأنبيننوازنوتحنتوضيحها

تداحداثهاوانالتصةحتيتةيوممدالتطابقالىالاحيانبعضنييصلىتد

لنمراعبعضذلكالىيذهبكمارهزيةالحىتحادثةوليستنعلأوقعت

تالبفبمتمثيليةرواية"ورهزية"تصةجأنهاتالواالذينالتوراة

الالهيةا!رةتنكرالتبمبالمناهجتائرالتنسيراتهذ،ونبم!)75(ل!ريخي

لمكلنبىيقينآثزدادولكنالأنبيأئهتناليال!هأجراهاالتيوالمعجزات

وكلماتالاخرىالكتبمعنيهوودنجيمايطابقهوهاتعالىالت!كتابنبمثتأهلى

بانويتينأايماناثزدادكلماالاخريالكتبروايةالتزأنيةالزوايةهعتطابتت

)!(.هحمدعندهنولي!ىالةعندهنالترأنهذا

الاناجيل:كل(ال!ملامالجهيرن!ى

)عليهالمسيحذكربا(السلام)عليهيونمىتصةعنالنماواتورت

فتد(نينوىلنمعب)يونمىتومولتوبةوهعجزاتهال!هبأياتيذكرهملتوهه(السلام

نرغبهعلميا:تانلينوالنرشمينالكتبةبعضأجابهعندئد:هتيانجيلىنيجاء

أيةال!أيةيعطىولنأيةيطلبخانن)جيلىينموسنأجابهمتجريهاأيةنمنماهداننبم

سطلقيهكذاليالىوئلاثأيامئلائةالحوتجتفبميونجانبقبمفكما.النببميوبان

/2المتدسالكم!بتاهوسعنلأ19ص4ج./.سملمبىميهحمدد./ههران(175
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الدينونةيوبمنينوىأهلىسيقتليالوثلاثايامئلائةالإوضجتفبمالانسانابن

(761(يونانهناعظمهناوهايونانانذرهملماتابوالانهمويدينونهالجيلىهذاهع

أحداثتطابقتيونانعن(السلامعليه)المسيحذكرهاالتيالمقاطحهنهوفبم

الواضحوترابطهالحدثأصعاكيؤكدوهذايوندستوموتوبةنينوىهدينةوذكرالحوت

على(السلامعليه)يونمسذكربرناباإنجيلفبمجاءوقدالمخدلمنةالمصا!رفي

ولعد":والستونالئالثالفصلىجاءفتد.(السلامعليه)المسيحالسيدلسان

خبزألليعواولمالمدينةيدخلىأنيأذنوافلمللساهررسنهدينةبجانبيدحم!هرايام

ناراليرشلىاللهالىتضعانتريدل!هعلميا":عندقيويوجنايعتوبنتالىلتلاهينه

يدنعكمروعايتعلمونلاانكم:يسو3اجاب"؟الناسهوم!ءعلىالسماءهينا

فياللهيخافاحدايجدلملانهنينوىاهلاكعلىعزماللهانان!كروا.هكذالدهحموا

المدينةللكالىليرسلهالنبييوناناللهدطانينمرهاهنبلغالتبمالمدينةللك

فابدلمعتهالبحرفبماللهفطرجهالمنمعبهنخوفاطرسوس)77(الىالهربنحاولى

فرأف.التويةالىالمنمعبتحولىهناكبمنمرفلما.نينوىهنهتريةعلىوتذفتهسمكة

لوقاانجيلىفبىهذكووةالمسيحالسيدالىوتعتالتبنالحادئةوضهلا)78(بهمالله

يا:قالاويوجنايعتوبلكميذاهذلكرأىنلما"الحوتوضةيونجمىذكرلرنهنولكن

ئموولخهمااللطمافالتنت؟وتلتهمهالسماءهنالنارتنزلىبأننأهراناتريدرب

")97(.اخرىت!لةالىن!بوا

عنسحلمانهاهعوالتوراةالاناجيلىبينالاحداتوسياقالاسلوباختلافان

ثابتةتبتىالحتيتةولكنعليهاالبشريةالتأئيواتيوكدواحدةوتصهواحدحث

علىكتواتزانكارهيمكنلاوهذاالحوتوحادئة(النمعلامعليه)يونجدمىشخصيةوهبم

الحدث.وحتيتةالتصةجوهرنتلى

.24-38:21هتبملم1761

القد!مالعهدنيالمنكورةكركميمفىلكونوتد.ترشيمفىالعهدوفيالم!ينةاسم!نكرهدا(177

الصفرى.أسيافبمالشامبلاد!ن!مالىحرانهنترمةهدطةهي

.631:9::برثاباسنر178)

..54:56:ب2:لوتاسنر(197
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الحفريأت:المعلام(!ي)عليهيوفي

علىالطينيةوالرتمالحنرياتنتانجو!رشتبحثتالتبمالكتباجمعت

.الانبياءاسماءعلىالبثورعدمبينالتوانقهذافلىندريولاالانبياءنكراستعباب

جاءاحداثأيجد!داولكناالمعلوهاتنبماخناءاوهناكهتصودويخرعفويأجاءهلى

هذالنانأوضحوشخصياتهمبالانبياءهرتبطةالاحداثوهنهالطينيةالرتمنينكرها

رلطالظاهرةهن!هوانوتعتدالحدثهذابأنالطيديةالرتمفبمالمنكوروالحدثالنكر

وبسببالاسماءلاختلافنتيجةجاءالانبياءغيربمنمخصياتالإحداثهنه

علىطرأتالتيوالتفيراتالحدثفبمهـلخبموالد3الزهنبموالبعدالاسطورجم!التضخيم

النطق،طبيعةنبىواللفظيةاللنويةوالتبدلاتوالثتانية.والعمكيةالاجتماعيةالبيلة

هعانيهاثمكتالاسماءهنهاناوللاسماءالاصواتنطقنياخد3فالىادىهما

الحمىصاحد؟اوعمر؟طالىالذجم!بالرجلى(السلامعليه)ثوعشخصيةنكربئكما

أتورهنتجديلىهن(السلامعليه-ابراهيم)اببمالىبالنسبةحدثوكماالمرهف

ابرامهنتفيراتعليهحدثتابراهيماسموكن!لكالتوراةنيول!،مأزرالىوأشعور

دهقبم)اسمترجماندربرقي!اليهفمبوهاايلىخلىعنيتالىوهاوابراهيموابراهام

الاضافة،وضميرالةبمعنىوالايلىالحببمعنىالمقههنالةبحبيب(اليدثمو

وانابراهيمالخليلاسموالصنةالزهنفبميطابقالاسمهذاان.فطنفلبىجاء

لانالعرببمالخليبمعندالعرافىجدوبحكمواالدنينالملوكهنهلكأكانالخليلى

ورد(اليمنعودضبم)اسمولانالكلدانيينأورنبمهناكالخليلىبمتامهتواترةالاقوال

البحريةالارضهلوكاوالمنعاطىءبملوكئسمون!طوكبينالبابليةا+هاوفبم

علىساعدوهما،108(الجهاتلككسكانهنالعربعلىيطلقونهلهماصطلاعوهو

معلهمجرتاوعاصرتهماوللانبياءوتعتالتبمالاحداثعنالمعلوهاتحنط

لمالواتععلىاديثهالذيالاثروانالتاويخبموتعهالهااحداثاكانتانهااتوامهم

المنععوبتناتلتهاالتبمالممنماعروالدنكرياتنين!كراهطبعتبلىبسرعةلينسىيكن

4كم!بعن165صالالب!اء/ابوابراهممصمي!/عباسالمتادلم1018

!ع!عةط!مما04،!ل!أ*لن!!هلا.
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نبمانعكمىايضأ(السلامعليه)ابراهيمتحرشحادثةالطونانلنكرىحدثكما

السببمائناءفبمالتصةهانهالمورليواخدا!راهبى+ليوبابسببلاحتةبابليةاعمالى

هذانبمدلالتهلهبابلىنبمبهادانيالوسماع"دانيالىسفرنبمووضعوهاالبابلبم

.")81(الصد!د

الدطودجعلىحيث(السلامعليه)يونمىلتصةبالنسبةالاهرضسهوتعوكد

وهأثرهاالتصةاحداثوريطواإسرائيلىبنبمهنتوهيأثبيأ(السلامعليه)يوةص

اسطوربم!طابعذاتالتصةالبابليةالمدوباتبعضفبىجدناولكننا.إسرانيلىببني

البابلبم-المؤرخلناحنظ)فتد(السلامعليه)يونجمىوشخصيةبسيرةترتبط

تديمةاحاديثهعظمهضاعانبعدعليهاحصلناالتيتاريخهبتايافبمبدروسمى

المممكانرأىالاحاديثلهنهوفتا.النهرينبينهابلادفبمالحضارةبدايةعنجدأ

الخليبمحولىالواتعةالمستدتعاتنبىالكاننةهستوطناتهمنبموهم.البدانيون

وثصفانساننضطوكان(9ءمعةه)اونيمىباسمعرفخرافياهخلوتاالعربي

كلالىاياهمهربنمدآالسكانبينالنهارنيمضبمالماءهنالمخلوقهذاولخرجسمكة

هذاهم!طهوراستمروتد.الاعماقاليليلةكليرجحثمالمعرنةفر3هنفع

لهذاونتيج!.سابتهبدأهالذيالعملىيكملىهخلوقكلوكان،هراتا،بعالمخلوق

حمبهحترهةليستالمعرنجةهنهصارتبهاالمحىالمعرنةعنبالذاتالمنهيم

وارتباطيوبخمىهنجدأتريبينعكلااوثيمىالاسمان"ا82(ايضأوهتدسةبلى

بينل!بطانالمنموكعلبمحاولىوتدالتصةعناصريترببالسمكةالمنمخصية

يوثص()او(يوبخان)اسمبينصلةهناككانانا!رمم!ولا":وتالالمنمخصيتين

4اكالةول)هارولل!بيكولحدثناالدمموهريالاسطوربم!الكانن(!معةه)اونمى)و

عنبم!وسوسلناويحكبم):تانلأهذا(اونمى)عنالطونانكد!بنبم(!!

اثسانالاخرونصفهسمكةلصنهأونصئل!عىغرلب(نهفو)كاننعناس!رة

ناوشتتد":هـلنكركنلك،)83(النهرينبينها.لسكانبالمعرفةجاءالبحرهنخج

اي!ينعوررسنخرىاستعادوتفبابلفيالمننييناحدكانالحكايةهنههولف

.94صالاثب!اءلمابوابراهمممحمي!لمعباسالعقادلم1181

!مرهانالمكر!تيطهسلمترجمةبموربابلىبلادكلالصيةالحماةلمجدجكطت!لو/1821

362.صلمالمكريتيعبد

.131صلمالاساطى/هلي/الدث(183
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لنايحقفهلى:التولىالىويخلص184"إإسرانيلىبرسالةالنببملييدثعرهمالمكروبين

علىعثروتد")185السوهرياونمىالاهوهايونجاناويوبمىبأنالتولىالىللن!بان

ول(8ء48)ادباتصةتحكبىنينويهدينةنبمبائدهالىأينعورهكتبةنبىالواعثلاثة

انهعلىتدل(ول8"48)ادبالإسمهرادناتالبابليةاللفويةالمعاجموتعطي"

نكرهالذي(مةى)باسمايضآادباعرتكما،العارت،العاتلى.الحكيميعني

هنحكيماولىعلىللدلالة(!معةه)بصينة(كلا!ا-!)بمروشوسال!غ

الطينرتيمهنجزءونبم"ا186الطونجانسبقالذيالعصرهن.حكماءسبعةامملى

جناعكسرهسبعنانوالالهسمالهوعندماللفرقتعرضنكرانهالباعناهحدث

سيديلعانلةالبحروسطالسمكاصطأدكنت!:تائلأادبافأجابالجدوبرح!

سووةوفبم-...واغرتتنبىهبتالجنوبر!لكن.كالمرأةصانيأالبحروكان(أياا

ئتافةطبيعةلناتعكصالرتمضهفانحالايةوعلى)187اللعنةبهاانر.لتالغضب

هنهبينهنننرزاننستطعولكننابالاساطيرتمئعبثتالتيالتديمةالعصور

نالاسموتصتهاالسلامعليه)بيوبخمىتربطناالتبمالحقيتةخيوطبعضالاساطيم

الحتيتةبينهمنمتركةحتانقكلهاوالمعرفةوألحكمةوالحبموالفرقوالبحروالسمكة

.والإسطورة

؟1.3صالإساط!لملمعليلمالع!يك184)

.312ص.الاساط!لملمعليلمالثمهـك1185

التصةارتباطان24101صلم!ملحمةاسطورسومرلمعبدالواحدثاضلىد./علي1861

التلمكلهوبخلىعصر!بمب!معوزوكععهساىثدطتحلأ!كوتدالطفانقبلىبصر

الترواسئعملهة،مطةبقروقبلهاولعصؤقريبهصرهناققبمعهثوقدانالحقيقة

قضيهنباقراللكتورطهالمرجيمنكؤماسابقأنكرثاكماهستبملةغ!الطمل!ةالرتملي

علههاابراهيملصلراجع.!ام!سممةثسخاحدىفيكتثمنتالتيالتروا!

التصة.هنهنكرباح!ثاالسلام

.242ص/.سم/عبدالواحدلاضلد.لمعلي1187
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الرابع!المبحث

البابيى(أ!ادراثبما،)بدمرأهاصهـأاثب!ا،

طبيفةعنالعديدةالملاحطاتتأسرهالراندينواديحضارةنيالمد3ملىان

تبلىبدأهث6اهافى-واالإخرىالحضاراتعنوتميزهاقد!مهاحيثهنالحضارةهنه

الكتابةببدءلددأهـلخالم!اننتولىانجدأبسيطلأهرانه.:بئنرنكنويتولىكمابةالكد3

تاثميرالنتؤشاتدمانحيثلمصربالنسبةيصلحكهذاتولاإن.المورنجونينعلىكما

والاسماءللمعارككمم!جلاتناثهاوبكذاالمعروذ"والمنمخصياتالحواثاولىالي

بينهابلادفبمكنلكليصالاهرلكن.المصريللتار!ماولاتدملكونالملكية

وجدتانتبلىالكتابةظهربئوحيثينمكهاالمدينةاتخذتصةالنهرين

وهاهصربينالنرقهذاانوسنرى.طويلىبزهنالمحد!ودبمعناهاالتاريخيةالوثانق

."أولايخدهاهاانوالننالكتابةعلىكانالتيالغاياتتباينالىيعودالنهرينبين

فيالدينتأثيراتعنلجلكفواضحأتأثيرأفدطايولرالدينكانالحضارةوهنه

واستوعبالانسانحياةاستنرقالرافدينوادينبمالدينفانالنيلىواديحضاوة

علىك!لهالملكالىينظرونالتدهاءألعراتيونيكنونم.الملوكيةالىووصلىهعاناته

جعلواالملوكيةرفحاراسواواذاوالملوفيالإلهةبيننصلواولكنهم.المصررسنعكص

علىالمبديةالملاحطاىاحدىلكونتدولهذاباثبرالإخروالجزءألهةمنهاجزءا

نراعنتهمبانالتدهاءللمصرينالتديمةالنظرة!لىاكدتالتيالكرليمالقرأننصومح!

تجسص!أ.النراعنةلتحنيطهحاولإتهمكاثتوتد،النفرةبهذههرتبطةأمةكانوا

الهام!مى.36ص/الاللىال!معرفىهبمالحضا:فجر/طريلمفراثكد!تأ+فىلأ،

-931-
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النماوةسوى3العراهلوكعنهذ،الصووةالكريمالترأنيذكرلمحينفيالعتيدةلدكك

النمارةوهيويميتيحبمبأنهوادعى(ال!مملامعليهاابراهيمحاجالذيالملكالى

الكريمالقرآنانحينفيالرافدينواديفبىالملوك!ورنحقيقةهحتتناسبهقتضبة

تعالىتولهنبىكماوالتألهنمونجا!للطفيانوجعلهمالنراعنةعلىالضوءسلط

الصورهعظماننجدبين!ماو*وو،*ضةنك!يطفه*كلر!اظ!ضأ

نوعاو(الدكعلامت!-عليهابراهيملهايتصدىكانالتيالكريمالترإنعرضهاالتبم

والطبتةالنببمبيقاووالكهنةالنبيبينالحوارعلىتركزكانت(السلامعليه)

يمكن3والعراهصرحضارقيبينالنروتاتفرانكنووبئطريحددوقد.المترفة

تخدمكانتالنهرينبينهابلادفبمالمكتوبةالوثانقاتدمان*:يأتيبماايجازها

هجتمعاتايالكبيرةالإقتصاديةالوحذاتارارةتسهلىكانتصضةعمليةغاية

اختاهااوهلكيةابنيةعناساطيرالاولىالمصريةالنتوشكانتبينماالهيكل

بينهابلادنبمالننيةالمنعخصياتواتدمإلملكهوظنيينمخصياتتعينهحنورة

تخليدأالمصرمم!الفننيكاشاانهاحيننبمالاوليبالدرجة!ينيةكمانتالنهرين

هنسحونالضخمةالابنيةان.تاهـلخيةشخصياتظوررجولى؟كانتالملكيةللاعبال

اصلم.الملكيةالمدافنكانتنانهاهصرنياهاالنهرينبينهابلادفيالمعابد

المدنهنعددنيهننصلةخلايافييتبلورالنهرينبينهابلادهتحفعرهبمهجتمح

المصريالمجتمعاهاهستتدةسياسيهحداتذاقيباستتلالطالمتمتعةالمتمايزة

نا.طلقحاكمسلطةتحتزراعيةلكنهاهحد،هننردةهملكةشكلناتخد

كانبلىتدريجيأول!بطينايكنلمالانتتالىانعلىتدلىهصرعنلديناالتبمالاثبال!ت

لها.لكنلمالتبىالمهمةالالنعياءهبمالفرعونجيةهصؤنبىوهكيلة.اولىابداععصرهناك

ييينالنهرينسبينهاتارحم!حيننبم.هذا.:الاولىالعظيمالابداععصرنياصولى

تعديلهناكثرحتتتهكيلةترونهننترات!علىالمده!بعةإلانتفاضاتهبأسلسلة

هرجلةخلالىهسيطرةكانتهثلأ--السوهريةفاللفةالسياسيقيكدههفيواحد

هنالئافيالنصفاثناءا!ديةاللفاتهحلهاحلتالنهرينبينهاحضارةلكوش

اليالجنوباتصىفيسوهرهنلثالد3الالففبمالسلطةهركزوانتتالىلثالد3الالف

ثتافيةتفيراتمعهجلبالمنعمالىاتصىنبمالثافيأشمورألالف0!نئالوسطفيبابلى

اصيبيفعكلهاان.اطلاتأشمخصيتهاتنقدلمالنهرينبينهاحضارةفان.ههمة
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.!/../ثبمالصلالطص..،فى*"1"اابلايتحطملمالمع!طرب.-لكلةويخها5خلالىبالتع!يلى

علهدعيهم!بعةلداضورفىحثاحطعاو8اهئهتدملدايعكمىاللأمرينبيقمابلاد

كال!والعرىالصطيللبتمعالاطى؟تهالبدابانلع!القدمفبمهوغلأؤهدأالصن.

واديحططر8واهعالةنلم.علىالدالةابحمموأهداهمهنولعلى"الرانل!اوكلعلى.

العصووخلالاخروبدهرحدةتطووبامراحلىتتبحالباخدباشعتطاعةانالرافلعين

تعاقي.هراحلىالصددءفونلكفبمنكر؟.يحقنم!لى.ابررطملىالمتماتبةالزمدية

واثتهاهالكه!استيطانهن.ابتدإههستمروهتسلممملىبعكلان!طرئبمالاستيطان.

عبرثمعاخة.بتيتهايلةاهمولعل"ا."ال!الد3فجربدا!ةفبم.--.بطهور.المليله

عام(سمو-ثيلى)لإومعاملكحكمعهدمنالإوليالسلةخلإلى"بابكهبمالد3!

عقلا-تبعدهديدة.سورهو-ابمواسمهالاهوررنالمنميوعاحداتخذ.م.فى04918

اسمكان.له-عاصمهلللرانظاليمنرىالضنةعلىالفربباتجاههكيلةأمد!الىغيركيلأ!صصا

.ايليم؟تباب)ا!ديواسمهاأكا-لطبر-راالسوهريةنجاللفهالملدثةهئة

لتلاابابلىبالعريية1(01!بابلرونفلسمفالحن/امااالاله-بابيعليكللاهماإ

ءصص!!عممونالمتحممعينالاكياءبا"لاحكامانالبدإيةطنهواضحأيكانانىدال!عن

للبلد.بلى:.!!يبصمةنحسبغديةكب!ةعديدةمجردليصتجعلهاعلىبنو6

عببرإ.اؤأفنكأظنفا.ابديدماخلالىمنطو!لةفصةلداتخكبمبايلىكالتيتد،)؟9(.ب!هلهأ

تطهر.لماثهاوعطمتهابابلىفيالمد3ملى!ل!فيوقدم!اخةبابلىالطو!لةصبقيتالترون

الملكنلكبلأاءاجكهنوالمحاولإتالخطواتمق.طويلةسلمعلةطكلفا!جلا

بلا.البلاءهذا!كونإنيدقلا.؟حلمهميحتتواانبابلىحكاماستطاعكيكالالعامخ10

الملن!العطيمةالاشتيلاء.العاهةاللول"انا:خللرنابنثالى.نتدلبناولهثياثر

بالقفلب!،!حصلىاثماالملكلانطلك.ح!سوةاوثبتمناما،اللعين.اصلها

؟*ولكيفهاالعبجمع،المطالبةعلىالاهواءواثنافىبالعصبيةيكولطالماوالتنلب

يلاركلصيرطثفقتوةتماليثالى!يلهاثامةئيإلةمقبممولةيكونالما.

التلائمي!جصلىالدثياالى.ئذا!تاذاالعبانوسز..اا112س!الفت.ط

.:بختي!.،لأ.لآ-2صلم*لعيالععة!يالحدإر8برلم/اطى!راصىه918.أ

3؟-660ص/8الث!االىسمر!واعمق/هبابوا!هدععلى،.لمهلي.91:ا

252.ص/حصص!نيصثتحلإتجمةال!د!المول!/باب!/لر؟91ء1

ء...:3!ة:لم.يلاللال.-صى12918

*...:.-132--ص-

..ءى..س.نر5ء.ء.*
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اتحلتالةعلىواتبلتوالبأطلالدثياووئضتالحقالىاتصرنجتواذاالخلأثولدا

ال!مةدطافىواتمممعوالتعاضدالتعاونحمعنالخلاتوكلالتداثمىفمب.جهتها

يد!م.الذيليمىخللرنابنعلهلحمألذيالدينهذاةا39(اللربةنعطص.لنلك

الحضاراتالفريبم.علىالواتحيممتطونئهلاءلمحعوررالت"ي!ركايمنؤدببمعده

ككليسة5119(او!لةكليسة)لمضركان"الهاليئب-توببيخ!اليالتلدهة

منجماعةهنططمةكهيكةالكديسةان..داخليةينمنبيةطبحهخلند!ا.عالمية

"--ايظبين.الدهرينمابلادولا.نبى)زهناينبمصرنبمتعرفلكنلمالمربدون

!3.الدثمعبصنتبيناثتلأنمرتاللأمماغلالطكثمعفلىولئماكالتالتبموعبالهـا!سس

هـلعز!.،.هصريكلحياةتملاكاثتالت!الاخزىالعباداتك!حدئكالتلكلهاجميعأ

الإمكية.بيقمتلمىاتحاداالنهصرهنالهكمميممىالغزاةطرداخرهكانلبمتوثببم

كماالخارجية!وليم!!ااضدالداخليةهـلاوالبروبيد3النصريالمجتمحفيالححمة

يتولىزانالاالمرءيشعلائالسهالهكسبوسا،ببدكها

الذينرالكلووت"ا."ا.ول!بنالواثعهلىتلطب!لا!تمبةطنرلةالكلماتهنهان

الفرييةالم!ث!اتلننىمقيمعالبملجلهبهكد3ثعبللجرنبمتوثببمتحل!لأتا!لحمي

والاستبابةاالتحديدطريةبالط!تولطنهوبالكد3هقاخرىمواضحفى.تحليلاتهئي

فة"نيكولىر5الد3عنخاطئةصورةلكواوننبمالتارىء!دمأن!اهكلغ!واتعمة

له.صلةلاتؤثبيجاستلد3نان،اللطرةتلالتهمالىلطرواالنتراءول!ألاغلياها

فبموودافضسواعاليالتراجمةزواهابقصصيصتثمهدالهصحبمبالمفعولم

لمصرالحتيكيةالاخبارلكقالإهراملبطةالطالمالحكمعقالمدكغر؟.المص!

الفاافلىكانمابمتدارالمل!بقصصييتجون!ثوااللاصانللا.تبونالئرهطط

أستطاثةفجدوه!ا"ا6"(الرثمعمدهالرنالطاغيةباعمالىصمتهجوناطيلةلدلة

منلإبدالهثركلانلريداللاالرد!د.يمارونال!راعلهبيقلرلطالفربيءإ.الع!

ابمالهبكلد!الد3هذاالىيدتمونمسلمينباحثىفييدياسلإهيال!ريخطإدماسة

2ج/واكلهبدالواحدعليد.تحت!الصدمةهحمدأبقهيدالحمنلمخلدفىقابن391)

8591.هصر-!1-،لصلةلمدادا6ص

8هاطفسهبالةاليال!عبةا.!ا؟،.-!.

92.صلمة.صىنمالحعبار8شرلمهلريلم.!،أإ!9ء؟.!.ثراص!ه

033.صلم.مىملم!ىبر.فىاصونهأفي!ء6
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ارنبطئطالمعهاسبمواللطأمان؟لعرأفى.لنلماثبماوا!اببماتهإ".،معلب!انه!والم!سات

لعتؤياتيتعرضالعرافى..لمغلى"ب!رحم!والملاحطثواالاارتباطاوالإلببماءباللبوات

هلاكاسبابمنسببايةاوللالبياءكلاو!ان.اولصادجبماءتد!ة4

العراتد!ةابملنلهاتمربخع!عتطةاليلبمل!الد3لبابعبلىان!حلثنلمالمبتمعات

هعلمافكانوالرسالاىدلدبواىر!5بدا!ةدكلالاإيالططانعدا.ال!صة

لدبه.اولوكااللطيفارلالواثلأاعليجمعاء".للبثعريةتتر!مم!!لع!.فداسيأ

هي!مالعرافىطنهناكثرا!اماعمتدوتلم!اهدااقلبدالعرب!ررة

واهلكتهمممعاكدهملمرى.هـلحاعلدطماومعلىصالة؟عادفبيلةيدم(الاب!لام.).علط

نبمترىوفلك.ئلمرتهمصيحةعلدطمارسلىثميدوواالصلامهلطاصألحطقم

هلمرلر.لزالىتعرض!واالانون(السلامعليه)لطترى!:سدممترىالعمامبلاد

تعرضمصرونبم.حجا:عليمالةواهطرسانلهاعالما.نكانمععإكلهموال!ب!

!رها(الصإمعليه)هيسسوةمنهوقنهمجراءرياليع!وياىالىال!زاوون

تحتبتيتالتليمةالعراتيةالمدنانثجدوه!ا.البحرثبمجلينرصاغرافى

ناالترابحف!ها-انتبما+نارهئهخلالىمقسعتطبعلكيطبالهاب!بتناالتبراب

ركامحالد3ئغالتديمالعرافىاوتباطئلكالىا!ف7"(التدغو4الد3عليلتع!

.-هرحليأاوتباطاببم،إسرائيلىهعارثبطتصرلانصرهقاكثراصمرال!؟!.بلبم

ثجد.انأ.ولكللاالسلام).علطموسىخلالىوهناالصلامعليها!معفعصرثي

الفعببمالىألدغيوتعرضإسرائيلى!ببيل!رح!يكوينثبمائرتدالتدم..العرافى

طرشالنؤانلىأ..هلىكاثتالنيالملنيبيابتوانلىهلنالعنادصي.عباصىالاصعم!ذ!ن!(79"

ئي.هث!نركةحالةفهلاكالدهؤأنة/1ههباللبواقي..هر6كزكالتالنيهيال!لمالمالغفي

ط!ها.هونلكواحدط!فىالاممعلمالكوالتيالدلانعيةالحالة!ميالرسالاتبم!

وا.غيوهادوالحضعارةفيدبوالأرسالةد!غالد3هرت!لم.والحعطر8البنا!ةتتصلى.حث

الاهاكناص.حكمهاكل!باابتوانلىمدنكالتطهذا.غصهالونالملعولةالصنراءني

العناد!/3"هباسا!".اللملأيةابلنواتلن!ام!دحهاالذممقهذابالبهاهنبالدراسة

ملننياللبواتاستترارعدمللأايلصرمذا16لا9.صلمالاثبمآابوابراهم/صمي

توشنبييوهن1كماالراهلدنادىكئ.اندهركنبونصنهنايمووهابابلىكلالبلصةالمالبم

نإبعدنبودثمالفاشملةالبملةهوثراتهنلنل!لىتلص!بامهة،والعطةيالاثصحاب"

الاسلأميالممالهجؤتيهبدأهو!مذاالتف!علىثالر؟!ؤ6بطاثاتمرطةكلو

.015ص/ائحفعارةسقط/كالنلمطصونكللكالطر
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والإخرىا*ش!ر!ايديعلىهرةهرتيقالعرأتيينايديعلياندأهلىوالدمارلم

لبخذدصر.عصرفبمالبابليبالسبيالمعر!فةالمؤالبابلض.!ميا!دي-!لى

هقطو!لةصنحاتعلىللاحافط،حانلىسجلىالت!اةاوالتلدمالعهدكانطنله

علىان!تعرفللباحث!مكقجبنوتبدولتحر!فمننطماعلىالتدمم.المرأ؟ال!ت

اقوراةمناخئنا!نكئ!ة!معلوماتاهلده!ثهالتليمالعرافىر!5اطبيعة

ثحله3محالمعلومات.تثارلااذاءفىلاسيم!التد!مالعرافىل!ل!علىللتعت

لتد.الجد!العصرئبمالعفماءالهاالتت!لىاثيريةوالمكتث!ئأت.الحئراات

العالمهلىدندماتنرضولكدهاللىبالدمدةللغتهاجمعأتعكلنجانجلى.كال!

كأس)بكيلهاصمهياعقتلبأ.بمعتطهاالذيالقتنبم(اوميا)اللأبي!توان!لم"

بظرتهاثامتدباثهلعتتدالذيهم!طدتانكمااالارضكلإصمكرتالرببيدشبدة

اي..!شهانبم"اتتجاورباثهاطاهر.باعجاب!علق..مفى046عامسونعلأ

ولبصراحةبابلىافعالكرامالترأنئكرلتدولا،1المعر!فالعالمفبما!ى.هدمده

لمحمدالاخ!ةبالربعالةنكرها!تبطولمالكر3الترأنكبمكرىالتيالاخرىالصق

لكعبهكالتالذيال!رلأهممةالمدقتنكرىتهدون،سبأ،بابلىهم!ا!ا

المدنهنهمعثالمةكالتاخرىمدثاالكرايغالترأن!نكرفىيلا!يمتبلىءل!كل

بح!د3!موالكرا3القزأنيصلطة"كانالذيالضؤبم!ةص!صعةمضلملاثها

ب!رهرتبطأالكر3الترأننينكر.بابلىجاءطد..الحياة!بمالنون.ض!ةاللأنجوات

!بجمعواالل!اسراطببمالبياءاحد!موا.الصلامهلطأألملكالدبيسلدهان

فيبهالتعاملىثمعاعالذيالاهروسبالصحرمرتبطةبابلىنكرتقداللبلا.والملك

رحيةحضاوة(الضلاتمعلطاسليمانحضارةلاناالصلامعلمها"عصرسلهمان

لحضارةمكيداالسحر-داعطنلكفيا.مهمالررالكعبالجن.كادتماليإغ!

تمم!سليمانعصرحتيبابلىكاثتوتدالسحرعلىتائمهبألها.سليمانءاتي!دا

الماليةالإعتباراتحيثصأحضازتؤتلانسهااخىهليلةتجدلاعالمهآفربزا

الممبحؤلليثماطهربزاكالتوالها،السحرنمعنالخيثهعركضنبمبابلىلفبروان

نبىنكرهاولكقتدسيةتحملىل!عطمتهاعلئالمليدةهنه.ادهارنجأنا!ضأالدص!ني

سو:ئبمبابلئكزوفد.جاءالعصرئنلةفبمإلميلة!لخهاهميةض!حالكريم..النرأن

لمه!تالمليألمأفرههاصف!ت!م522-طنذص.لمال!لمجدح1لمةالموافى.!لم1891

-3لأ..إباةنف!.9،+...

.ت.ةء-":..ة.
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سعليمانكفروماسيمانملكعلىلث!يدينصىماوثبعواأتعادقولهفيالبقؤ

هالرقيببابلالمدينعدثزلوماالسحرهككفروا.سلمون.لثنيدونومق

هنى!!يتعلمونمسلا!ع!ةنحنثطيقول!خماا!دمنيعكنومايدوقي

مايتعلمونالنهثق*ا!دمنبه!ئن!وماونزيهالمرء!بهال!بون

4ثعروا!ولبص!ل*صؤتن!يمالهاشتر*!قعلمواوثديخد"ولإالث!رب!

اليول!هـلخهماسرائيلىبلبمنبمالحياةاثتسمتلتد(19"اسنكلىاضو

اسراثيلىبليحكمالإولىالمل!هفلسطينالىولخولهمصرمنالخروبمبعدهشين

التاضيهحايربكانتضاهالربنهماتامحيق"التوراةنيجاهوتدالتضاةنيها

وتدالمل!هدةتسمىالثانيةوالمدة(القاضيايامكلاعدانهميدهنحلصهم

نبمبدأتسدةا02الملوكهد!ةحتىالتيههقالتضاءدةالاولىالدةاستمربئ

اثتسمالمليك!ةوني؟ا،ا...مفىا060سنةفيواثتهت..م0118.فىسة

وهملكةسليمانبنرحبعامعليهاوكانلورذاهملكةهملكتينعلىنلسطيننبمالدطي

هحمحاربالفوثمانيقهنةرحبعامجمع"ناباطبنلمجدهامعليهاوكاناسرانيلى

رحبعامالىالمملكةورذإسرائيلىلسارلةبلأياهينوسبطاورينعليمنبملطي!ابيت

بدبماخوتهميحا!لوالاانوسنياهينلووذاوكلمرحبعامكلمألةرجلىينعمعيايلان

سليمانعهدوكان")1.؟(ا!بعلدهن(المملكةانتسام)الإهرهذالاناسرانيلى

حكمهدررهصروأ!فمورنبمحالةارتباككانوتدهصرنرعوصاهرحيثاستترارااكثر

وكانبالحكموالاستترار")2011عالاستمد3نلكعلىالاستمرارعلىساسههماالاولى

نضلىهنواضحاكانهاهع،سعيربئفبمواطنابحيالىصيتوهبعثثروةعهدعهله

هذاهنأسرانيلىبلياسنارنكرتههاواننلكنيالاسرانيلييقغيروالننييقالصلاع

واكثيرالصحةهندفبمءاللسببموالممملموالرخاءوالثروةوالحكمةالصيت

وهي(سدة475)العطوداسفاربحسبالملوكهد،استمرتوتد؟(()3هكيلى

.201/البقؤس!ة(199

بابلى/سبيحتىأدممنالتوراةاحداثتواتفيالتداقضلمصمد.تاسم/صمدا؟..ا

.315-353ص

26!ا.ص/.مهملمتاسمهحمداهحمدلم11.1

.172ص/ايم!فارهممناسراث!بلبمل!!كخيعزة/هحمدلم(لروؤ2.؟)

7201.ص.هالمملمعؤهحمد/ا!ا:3.لأ)
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البابليبالسببمواثتهت(ينماولىأبمسحابددأتوالتبمالتضاةدةلكتالتبم"الصة

ألكريمالترأحداوتدألكريمالترأفبمطاليهويلأمعاولى.؟(،)ه.م.فى586سلة

سأطلبواعندهاونلك(السلامعليهأهوشىبعداسرائيلىبنبمفيالحكمطراقة

كانواالذيناعدائهمصارلةنييتو!همهلكألهملييعثالةيسألىانثبم

ناخد3رنلسطيننبمكانتالتيالعربيةوالتبانلىالنلسطيليووهمالعذاب.!مموموبهم

تحكمكانتالتبمالعلاتةهنهعنألكريمالترأفيجاءوتد.ملكاطالتلهمالةإ

تولهفيالدوبةارةوالهالحربباعمالىيتبمهلكوهعهثبيجودوقياسرائيلىبلي

مدالنابثدهملنبيلالوالأموسىيعدمناسعراليلينيمقالملأدىتر"أتعالى

*نقكللناومالالواتفدوا*ثمعكلعلي!كعبانعع!غهلىتلىلفهسعبيلىلىنض

لليلامنهـ*تولواثمكلعلي!ثعب!لطوسندنالينصا!ربناوتدالنهسبملىلى

ولهماخد3الةاناخبرهمنبمطمانا!ريمالترأن()..؟اودحدثنايلميقكليلا

معهتعاتبةامتحاناتإسرائيلىبدويجم!زبعداثم.هلكا(ينعاولىأ!موطالت

نىالسرتجالوتمعالسركةوتعتاناليالإيمانضعناءنيهايتساتططاليى

هنرأسهوعلىويفعبران!عسط-طوبالذىاالمحا؟!"(جلياتابلرراسنار

فبمثحاسيجر!قشعاكل*فخمسةؤزنهخرشمنيلر3جسمهوعلىلحاس

الترأونكرإسراثيلىبنيحياةفبمداودنجمصعدالسركةهنهولعد،)6.؟احلية

والعكةالملكالفهوء.!لوقيثاودو!كللنهباثن!هزبوبمأالحتيتةهنه،الكريم

!ضلىلوالفهومن*رفىلف!تببعضبضكلالناسالقهث!ولول!ينماءناوعلمه

وسليمانداوعدداسرائيلىبنيفبىوالملك.أجتمعت".الدبوة.()،.؟8العلمينص

الح!نمنب!مةسليمانعهدنجملىانار!ثاواذا"فلسطينفبىسليمانهلكوكان

سليمانولعد-،81.؟(الاردنغرب-كنعانارضيتجاوزلمسلطانهانثتولىان

لنمكيموعاصمتهاإسرانيلىلوبةوتسمىشمالبمتمممينعلىالدطو!يةاللربةاثتسمت

روذااسمهاكانالتبمالجلوبيةاللهـبةالىيلضموالمالنطونالاسباطوقوامها

09!ا.ص.لم.صىملمتاسمهحمد(صمدلم!ا.1ا

6.2!المالبقر6اس!51018

.142صلماسنارهممناسراث!بليم!د!لمعؤهحمدلمالو!6.؟أ

251.لمالبترةاس!ة701)

.172صبر.سملمعؤصمد/الر!8101
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بنرحبعامعليفاكانالتبموهيولليامونصوذاسبطاوتوههااورثعلمي!اصمتها

حتيلطوذادوبةاستمرتوتد.اسرائ!هناسدترارااكثرصد!اكاثتوتدلجمان

صدقياهلكهانصردبخذض!وتد..مفى586سدةدصردبخذيدعلىمعتطت

الىاهلهاوسبىودهربااووينعليمودهب(ائمهرثلائةحكمووذاهليكاخرو!11

هذهعرشعلىلمكبنتداسران!لربةاها.تبلههنواليآاورينمليمعلىواثام،،بلى

الىوعمربئتامآانناةهلؤكهاهناسرثلاثوافنيتاسرةعمنعرثمانيالمملكة

سرجواعدهسأشور/وتدالتانيهلكسرجويدعلىوستطت..م0729فمدة

ولايةالمملكةج!علىهملكمساهلىهنكبيرعددهحونناهايلهبنهئعهل!هااخر

نسكدواالعرافىهنجماعاتبخهاسرحدويخهثمسرجوارسلىمدكع!ية

كانتالتبمللساهرةنسبةالارجحعلىبالساهر!عرفواالنعين!كلالمئف!.ه!ن

للتمييزاسرانيليةتسميةانهاوالفالبارضهاسكلوانبمالتيالدالةعاص!مةإسم

كاثواولكنهمالموبمويةالمنمريعةأعتنتواالاخروهملإنهماسرائيلىبلأ!مينبيلهم

ض!بعةهد3خلالىهنثوممدانونريد"ا901(اسرائيلىبليهع"!واعختعلى

ألكريمالترأذكرولنلكفلمعطيننبم!حثكانوهاالعرافىبينعلاهه-جيديلاحدإث

هوالسحركانحيثالملكينعلىاثزلىومابابلىنييحلثكانهاعوضثمسليمان

طاتاىنيهالةسخرالذيالعصرسليمانعصرفيشالعةحالةالفالبةالصمة

حضاوةسليمانحضارةنكانتالكريماللبيهذالخلمةانصية!ليمجانرحية

علىنيهاوالرحبمالندهيالجاثبتنفبمال!يةغيرحضا:نهياكلبت!ؤهصخؤ

الترأنلنانعرضالاخرىالممالكفبمالجنونثمطتالسحرثماعيالماإلجالب

ينمؤهنويحذرانالسحرليعلمانطكانالدطمارصملى!دابلىالعرافىانأ!بر.يم

نانهكذاتنعلوالاتعلمهيطلبجاءلمن!تولإنايالذارتعليملهاللاس!تعليمهما"

الملكيننجنلىهذانعلىلكنروافلاسرنانهكأااتولا*جهالمؤبين!نرفى

عنوهبابنوروى.فتنةلنيرهماوهبمبصيةليمىبهاهرانيماوتصرنهماطاعة

ثحنفتالىالسحريعلمانوانهماوماروتهالأييعفنكراثهعمراناببمبنخالد

عل!ما.اثزلىلمخالدفتالى(لمعينسالؤلوطةبمضهمنترأهذاعنللزفهما

وماالكلاموتتديرهكبمتالىعباسابنتولىوهولانيةاهااورد.يدزلىلمخالدوتولى

وهاالدطودنلكنبمواتبعهمالشياطينعليهانتعلتهالذيبالممحري!يدسليمانكنر

.بتصرف018-917صبر.سمهؤ8/هحمد/لر!(؟9.ا
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ا"ابانادعواعندهاكنروا!شيماطينانالايةوضحتلتد،).؟؟(الملكينعلىاثزلى

التبماحنيوبةهنهبثفيالثمياطينوندثمطتالسحراسراريملكواثهساحرسليمأن

سليمانيكولطانالكريمالترإنفلفى(السلامعليه)سليمانعناللطوبىوجها

الةارسلهمابمثمرينيعبم(اللامبكسز)فبفيناو.فففينتعالىالةواثزلساحرأ

يعبمبابلىهنالطاهرةهنةاينماعةوانتنشىالذيالسحرهنيحانرونجهمبابللاهلى

بعث؟الجرائيمالاهراضهنالناس!يحذوونالاطباءاننكماالناسبينالكنرافماعة

التبمالحياةسننوتعطلىاللاسونتنةالسحرهناللاسلتحاندر.الملكونضينألة

الاجتماعيةالحياةخضعتناذاواستاتراوهاالحياةتطوراسبابهنسببأالةجعلها

والسحرالكفرالىالناسىويلجأستت!االحياةسنةفانوالدثمعون!ةإللسحروالدجلى

التبمبابلولينالرحيةحضارتهسليمانهلكبينالكريمالترأنرلطوتد.والالجل

نبماللورليوهملكةبابلىهملكةبينضنلاتجةجودي!جمدوهذاهال!يةلحضارةتخضعكاثت

؟،انبيائههححاللهيستترلمالنتننبم!شاثهالمنععبهذااثبتوتدفلسطيق

!!السماءتعاليمعنابتعاسمحالاتلحطاتفيعلدطمالةئسلط!ملوكه

التي!الكنريةوالعتاندبالاضامانبيائهمبهاجاءالتيوالتيمالدرانحواستبدالهم

ة.نلسطينارضعلىهعهميتعايمنعونكانواوالذينالاهمهنحولهمهقبهايدينكان

اذاالمطوليهولاءلط!لمجبالةالخرباالتيكالتوةهعهموكانواالعراتيونعلدطمتسلط
ثجوسم%حطمهلكهمودهرالعذابسوءوساهوهماي!يفعوررننسباهماثحرفواا

،.بابلىالىاسرىواخندمنصرثبخذنسباهمالبا.بليونالاينعورسقبعدالسياسبم

بابلعلىبالكلامهمنمحونةوتوراتهمبابلىعنواخبارهمالدطيكتبانثجدفلك

وما6(105الاصحاعارهياسنرالتد!يمالعهدهنالمتاطحبعضطتتطح.طيدوى

علي!بلادالكدانيينوعلينجابلىعليالرببهاتضىالتبمالنبومحة".بابلىحولبعدما

"!4تولوانكتمواولاحبرواالرايةائصبواواعلنواالاهمبينانيعوا:اللبي.اوميالصان

والممعحقد!ضاصلاههاهرلن.خربتوتحطمالعارببيلىولحقبابلعلىالاستيلاءتمقد

اللاسهنهاشردههجورةارضهالتجعلعليهازحنتتدالمفممالىهناهةلانثهاا!د3

مناولىأدورهلككمانالاسودطرل!تههتاثمتتغمتطعإسرانيلىهمىجميعأوالبهاثم

.طإسرائيلىالتل!الهالربيعللهمالنلكعطاهههشممن!رلصرولبخذانترسه

حدكلبتعر!فالدتهـلم544تههاضالضلىابوالقاد!/،اليحصبي1011

.176ص2/جالدفى
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هرتمهألىاسرآل!ياود!بلمن2ثعووط!عاتبتكماوارضهبابلىهلكاعأتبالا

وعلىبابلىاهلىدعليالرباهلى!تولىالكلداليينعلىسيفهاسرالكرهلىفيورعى

:الرب!مللهماين!ا:بابلىعقاب(ه؟)الاصعحاعوني(حكمائهاوعلىاثمرانها

بابلىالىوابعثههلكةهـلحاالكلداثيينليارنبمالمتيمينوعلىبابلعلىاثيراثاط

دلهلرابابلاسوأرعلىالرايةالصبواسرتجنرآارضهاإهـلجعلوورلانروبهاضراون

عليبهتضتاوالبزخططتدألربلإا!مائناعلراالارصعاداتيمواإلحراسة

تددها!م!انالوفيؤالكدوؤ%تالنزسالميا.جواراليالساكدةا!تهابابلى؟اهلى

كالنوغاءاثاسآلاهلافك:تانلأبذاتهالتل!يرالرباقممممتداهدصعكهوجمدحاقازفتأ

بابلىسرتنرأتصبح:بابلىعنيتحثارهياسنرواهضبم.(عليكجلبتهملتعلو

وني؟ا")الدهارجلبةسمراللاسهربسىبابلىستطسرالركامهق"كومأتصبح

وارضوامتهبابلىهلكاعاتبسلةالسبعينخد!موفبم"ارهيالبومة25"*صاع

نسادعنالتد!يمالعهدهـلتحث."ابديخرابالىواحولهااثمهمعليال!دال!

خطيدةاورثمملمارلكبتارهياهراثبمكم!بويصفالربعنمعلماصمراليلىاملبم

زالتم!هروشرابلةعلىبالطلامغضبهنيالربخيموكيفلجمعةنأصبحتلكراء

طرتلا.للنحصمىالربعلدمقلرياعلىاثبداول-يحصلويعد!لمالدرامة

تعئيداقدالسماواتنيالةاليوايليداهكريداللرنعالرباليروجحودختبرها

!طلبوصدقى(سمىالمنمعي!بونواتذارااوساخاجعلتلاتدسىتننرلمواثت!تمربلا

نبمالدممالةاحىالذونوهماثبياءكالوابابلىفبمالسبيونبمسىوالننران.الرحمة

الفععبحداةهراحلىمنهرجلة-تمكلالتددئمالعهدفياسنارهمجاعتبابل1

.الييأ

حزبيالى:النبي

كم!با"بدانيالعرييةالىوترجمتهالق!يمالعهدعلىالملاحطاتنبمجاء

بقيةهعبابلىالىصمبواالذ!احدوكانالكهليتسلكنيحزقيالىاثتطم":حزتيالى

الةاخم!ؤوهداك..مفى795سلةفيالمجيلةالميلةعقاجلواالنوناليدد

51-52.:اومط(!ب111؟

-932-

http://kotob.has.it



الد!ينونةتحذيرأ.هنلمكوالرسالةبهنهالتدسىالرعاليهاحىنبيآلهليكون

هنمعاغيةأذانالكقلمانذاراتهانبيد.اورشليمنبمالباتيةالبتيةعلىالقالمة

عامفبماورشلمبدهارالمحزدةنبوءاتهتحتتتوعندهاهعهالمأسو!ونالدطربى

بعداليوليعاثىلتد.،)2؟"،اتوالهالىليستمعواالناسعليهاتبلى..مفى586

منوالختالاجتماعيةا!ر.لةهننوجماعلدطمنرضننممبموضعنيالسبي

لهمالةهلحهاونرمعةبهمرحمةلهمالإنبياءارسالىفكانالتال!واليأسالمستتبلى

هنهمكنلملكنالرببتد!ؤوايمانموهس!تهماخطانهمهنهـلصححواليتويوا

وتضخمبالإستعلاءاحساسهمتعم!هناكثراسرانيلىبنيالىشينآتمكلالنبوات

والماد!ةوالختالمفعكمنطولل!رفيعبرننوسهمداخلىنيلكونتالتيالعتد

بهكد3نبمنبوتهبدايةعنحزتجيالىهـلح!ثنا.والاتبياءالحقطرووهحارلةاءالسي

سنةنبم(حزرراناياالعبريالرابحالاثعهر!ةالخاسالد-نيحث"

السماواتانشتانخابورثهربجوارالسعبيينبينكنتفيماعمريمنالد*ثين

لشبيالخاهسةالسنةنيالمفعهرهن.الخاصىالد-نبم.ال!هعندهند!شماهدت

نيم.خابورثهرجوارعلدبوزيابنالكاهنحزتجيالىالىالرباحىل!ياكيقالملك

قانلاالرب!حدثهالنبؤخ!ثهنهعنيحدثنا-قيالىهـلمضبم")3؟ااالكلداثييقليار

باعد!اثما،عصتليةهتمر!ةامةالقإسرائيلىبنيالىباعدكأاناهاألمابن!ا":له

فانم-عاصينعبلإنهم-ابوااوسمعوافانمرالقساةالمتصلبينالابلاءالى

تدثعخيصآحزتيالىبكد3فينجدوهكذا،)5؟؟(.بينهمنبيآانالاكلعلىيعلمو

كيفإبربو!ن!كر!عليهالةبنعموتن!كيربمهـلغهملد3وهتابعةاسرانيلىبنبملإهراض

تمربراولكنهم"هصرنبم!عانونهكانواالذيالذلىهناخرجهمعندهاعلدطماهتن

مصراصلاملجرواولمعيوثهمتنجمىالتيالارجاسيتركواولملييممممعواولمعلي

ممم!سدهتمتدسينابابلىالربجعلى.،).؟؟اغصىعلميسأسكب:فمكت

حزقهال.كتابعلىضدمةلمالنلهمالعهدا1112

لبلةثمعمالىخابورلاالنراشمالىنيالنابورغىهذاخابور!هر"2-1لمحزقهالى11311

منصللماحمدد.لمسوسةاثطرالفرليموراقرخابورثهر)شصملأطتةهوالما

506.صالم!!لمنياليودالعر

.2-/1احزتمالى1114

029:لماحزتهال115)
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الذيالستبابلىعنتحدثلحزتيالىاخرىونبومحة،)*؟؟(إسران!ببملمماتبة!!

بنبمنيالاهلىلمعثانيحاولىحزتيالىكانلقد،)7؟؟(اسسهاهصروتنتضيجرد!لي

علميماثصبوكيفاسرائيلىبنياثحرافاتعلىهنصبةكلهالبوءاتهولكق!إسرانيلى

اليأسرانيلىبنبمتربنعداننخاولىونصانحمواعطحزتيالىبكد3وفبمالربغضب

ا.انهاورسرالاولىالاصحاحاتتناتضاصحاحاىبالكد3ثهايةوفبمالغلاصطررش

كد3بفبملهـنجتإلتيالاملىونبوطتالمنخورالجسدنيالاملىرل!لتبعثكتبت

عجيبتناتضنطمما"الاسباطعلىالبلاداوتورىوالطتوشالهولعنحزتيالى

هنهنهمكانماهعالارضيرثواانتستبعذالتبمالاصاحاتهنسبتهمامامح

باعودةبعئتهلمانتيجةالإخرهوانهنرىوماطينيةخلقيةشد!يلةاثحرافات

،)18؟ا.أهالىهنفدطم(السبيمنايااسبراليلى

دإنيالى:فبي

ابسبيالىتعرضمواالدطوليانرح!الم!جلئنا.ولتدالبابليالسبياثبياءهنوهو

الثايثشلمنصرتمكننتدالاشوهـتيدعلىالاوليمراتئلاثالعراتضيدعلى

هنهدونجتوتدالاشوهـتلمعلطةاسران!اخضاعمنا..م9858249-)

كالحانتاضبينعلهاعئرالتبمالثالثشلمنصرالملكهدملةعليالمعليمات

السببموتححتيالاش!ا!قبلىهناسرانيلىاخضاعهحاولإتوإصمتمرقياثمرررا

وضعتوقداليوفياجلاءخطةننذوالذيألئانيسرجويدعلىاليعلىالاولى

منشخصآ1027281سرجواجلىبلاسر-حيثتجلاتسلنه!بدأهاالغطة

اهكيمهنالارامضهحلهمواحلىوهيدماالخابورضنةوالىحرانناحيةالىالييد

بوب!الإئاريالخب!عثروتد..مفى715عامنبمهناكالعرببهملحق.ثمحماة

سعوراةغرببىالاراهضعاصمة(زنجرلياسمالىدينةاطلالىبونم843؟سله

.21/حزتهالىا1116

03.لم،حزتهالى117)

268.صلمإسنارربمهنا-إث!تال!.بلي/عؤهحمدلمالروو6لأ1فيا
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الياللوربحملىالدطودعلىبالنضاءاند!تالمنىاسراليلىعلىا،دو!ايةالحملة

الليوبةاسسوااللنونالكلدانيينيدعلىنكانللدطودفيالد!الدمعبياها،1"؟؟االاسر

مملكةعلىالتضاءتموتد..م!612سئةالإشمورلأااللوبةستطبعذالكلدالية

وكانالدفىبةهذه.هلوكاعطمالثافينصرنبخذعهدنيبابلىالىالدطوبوسببم!ذا

..مفى958سنةكدظكنصرنبخذيدعلىالثالثوالسبي..مفى795صمدةنلك

اورينمليمالبابلدينجد!منىودخلتنصرلبنخذيالولاءعهداصبشياادتضانبعد

نائتصرالعهدنتضعلىصدتياخرضواالنينالمصررصضدوهعركةحصاربعد

اما..مفى586تموزشهرهنالرابعالد-فياورشليمولخلىلصرلبخذهلدطم

اليحملؤأريسهولىنيبهلحتواالبابليينو!نعائلتهوافراد!فهربصشيا

نتندةثميخيهاهاماولالهنبحوهناكنصرنبخذالملكبسكرهتركانحيث!بل!ة

وهكذا،)02؟(المسبيينييندانيالىالنبيوكانبابلىالىآلاسرىمحهكبلاواخذهيدا.

يحطىوانالاسرهعيدكيفاندانيالىاستطاعوتدلطوذاهملكةعلىالتضاءتم

سنرداثيالىحوىوتد")؟112الملكلخلمةرناتههحاختيارهتمفتد"الملكبقبولى

انالممنرهنهـسمتفاد"ثصرثبخذاماماهتحاثاتهنلهجرىوماالنببمهذاس!

نصرثبخذسباهاالتبمالمسبدينتانلةفبمكانوانهاصعرانيلىببماثبياءمنصاحبه

فبىطلىوانهالنهائياورشليمتليميرتبلىايل!ياتماول!ياكونالملكهعبابلىالي

اصحاحهنيجاءهاعلىل!شدشاحمنموبنيدال!سكوبى.عهداليالملنى

للسببموتعرضهماسرانيلىببمهلكنرالىلاسباباعالهسنرداليالىوني")22؟(الاللى

الىاينعرباانسبقوتدل!هـلخبىحلطوهنارتاتخيالىونيهونلويهمهماصيمبصبب

بينتشابهفهلاكهلتحلةاثهاتبدووالتبمداثيالىسنرنكرهااقبمالتحرا،حاشه

عنسلوهاتكنلكسنردانيالىونبم.االسلامعلط)ابراهيمتحرا!!عةالضة

اعداءوعاقبالطكاحترامورناتهحازوكيفالجديدالمجتمعهحالممعبيينعلاتة

فييطرحوهمداليالىاتهمواالنونالمتأهررشناحضرواامؤالملكاصرنم"لد،لى

بهمبطثمتحتىالجباسنلىالييصلوكالراول!لساثهماولإلممبم*سدبب

587.ض،ر!الم!فيالصدالعرهصلىيصد/د./اسحعة19،،

606.ص.صىلمملماصد.لمسمعةا03؟1

.؟8لاهـول!ب/النمالىا؟2؟11

036.ص/!عمارهمهناصعوه!بليل!5هو8/صدال!لم221؟
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!مراعفارسهلوكحولىهضطربةسلوهاتوهكاك،)23؟اه!اههمحممت*سي

حيثبالماديولعتهداررسبعدياتيكووبنىجعلى"الكلطثضا:الطملىمعلحار!مى6

هعزؤوتصصنكراياتاوهنكراتهنهخرأكتبهماالسنرحونانكلهنلك!!لم

")125(حالتهمالدطي!بم!ر5يتصلىهمابالىنرد!ءنلكهعنهاطدرطثمالىالي

الاثمعوراعاتعلىاعانهمتدالسببماثناءفياسراثيلىبلبمفيالاثبياءجد!أن

وانتوراتهمهناجزاءاستمادةعلىساعدموفلكالاحداتتممي!طحملىبالتوازن

خلالىهنلديمتبلورالتبىاهدافهمضمنتوراتهم!عالمحواكيفو!قداحبارهمكاق

الئعغصيةوسمالذيرح!الد3،والاستضعافوالتهرالكبتهنالطوولليالد3!!

الحياةهذهكانتههماعليهاوالحرصبالحياةوالتس!كوالجبنبالفمالةال!ة

للمطودالباطنالعكلفبمتبلو!تالتيالحتيتةهنهالكرا3الترأكرحتى

تدالمطؤلهتمرضالذيالسببموان،102؟(تعرشاصصوصأ
بحيث(التديمةالعراتية)الرانديديةوالثتانةالميطيةالثتانةبونتفاعلأث

ئتافةعلىاحداهماحانطتولنلكنياوائرواالتليمةالعراتيةبالثتانةالدور+مر

العراتيةالكم!بةطرقجبلىبانر!فىللد3ورعايتهالتدرهنوكان.هاحدالىيلاخرى

المصريةالمدهـباتهعطمانثجدوللنلكالطبيعيةالطريفيتايم!يالطضعلى

العصورفبمالاخرىالاتواماستغدامبسببالكليطمكفتعرضتقدوا!دعالية

ا)26؟(!)اوسعتراسعاسلصلةا!سمى!ماالحبرهالةالمدحدتجلىالمدكغرة

وايحضاؤحاضتولنلكالبرديرتائقاستخدامالي!ريتةهنهيتط!ى

هنالتل!يمالعالمواحوالالاليانل!رح!عقحط!عطيمةهملطتهلىالرافلون

نلمعطيننبىالتلدهةالملطاتنتدانحتي!سوسةد.نكرمد.الطيليةاو!خكل

هااسعنماالثمد3ءنيالاطارستطلكئؤرطبأفلممطيقهلاخكاقطما":بطه

تعرضآاسعنهوالبرديورةاهاالصلبةالطيدية*لواعسطحمنالحبر!صح

وهمجميعأألمورنجينوالعلماءيهير!لنمىنييلاسى!ممثهما.للمكف

الكلعاثيةوالصرباتلدط!ثقمصدررض!!كضان!ال!ت!خعون

24-ه،--*ءلم!ص833،
ه8*،صى!لمج،-يسهـى!يليم!/هدةع!د/كلم!11483

.6"لم!!عض825أ)
957.صهم!ل!لمم!!عثسعرطعللمهـلصلم،صم!ةا*13
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كنوزالعرافىارضتحوياناننهارادةيفعاتوتد")27؟االسببلهذاالكلبىالنتدان

كنوزهنواعزاغلىالئقافقهالكنوزوكانتوالعلميةوالثتافيةالماديةكلهاالدنيا

كنوزعنوالترابالارضركامتحتثبحثبدأناانناالاثاررسنسظميتولىكماالمادة

علينايتص!لذيالتاسانهالكنوزهذههناهمهوهاناكتمنمننأوالجواهرالذهب

ثرىتحتحفطتتدالإنممممانتصةانهاالباندةوالحضاراتالماضيةالاهماخبار

حموراببملنمريعةنملككلااننا"يوكده.روهاللنظرالملنتومن.الراندينوادي

النصوصهنا!ديدالىاضانةالمديةوالارانميفرسائلهوكذلكبلىوحمممب

واوروننروسبارولارساها.ريهنوالعلمية،الديدية،الادارية،والإتتصاديةالقانونية

الواتعونيوتيمالف(04-03)سون!دها3يترااخرىهواتحوهنحرهلىول!

عامخلالىالراندينلواديهعرفتنابانهبالفةدرنهنالتولىبوسعنافان

وهن.فتطسنةالفتبلاورليتطرابممعنهعلوطتداتتجاوز(..مفىا008)

واديلمجتمعوهنصلةهدكاهلةشبهصورةرسمالمورنجينباهكانالنطريةالداحية

"ا128(.الميلادقبلىعاثمرسعوالد3عدثعرالثاهنالقرنينفيالرافدين

الكلامب:عزوا

.وتراثاخبارهنلدطممايجمعواانالبابلبمالسبيمائناءالمطوداستطاع

خاصةالتديماقارغهلالوراتجمععلىاسرانيلبل!علماءاتنقبا!رالمبابلهالينة"وني

تموتدالملالوراتبينهوسىتوراةووضعاالسلامعلط)اسحافىبدسبيتعفقنيا

احكاملياووضعالماثوراتهننعهابعدعزراانثمبابلىفيعزرا!دعلىنلك

العلماءاتنقالتبمالجد!دةالاهورنطواهرهوبمسلاحكامهختصرأوضحموبمي

الاسلارخاهمىالتئلهةسنر)اسمهالمختصروهذاهوسىتوراةابياضانتهامملى

نا:الهددياللهرحمةاكدوتد،192؟(الالبياءاسفاركتبنلكبعهثمالخمسة

نيجاءلتدالحاليةالتوراةصنفالد!يهو!رااناهتنتوبالكد3اهلىجمهور

لياهاجمحعزراانوت!!علنهااحدكانوهاالتوراأاحرقت:ثصههاتوار!خهم

.957صالت!!لملياليوبالعرهلصلى/احمد!د.لم(صعممة1127

286.ص/صممعونعلوانحمعونترجمةالقدمالمرافىجو3!الر/1281

.554صالم8التورااثاحلاتوار!كلالتلاثفىلمثاسممحمدمحمد/ا912)
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انعدهتالمقدسةالاسفاران:تهيونجلكتوتالى")012(القد!مىسباعا!ةاخرىمرة

العزرليمىالتوراةجمعالذيهذاوعزرا3؟ا"اابالهاماخرىهرةعزرافاوجدهارأسآ

السمولوتالى"بنببمليدسوهذاونبيأصالحآرجلأالعزركاننتدالترأنيالمذكور

هوهذا.ليمىعزراان153-152صال!طودافخامكم!بهنبمالشربيم!حصبن

عنيتفيرلمغزباذافانهعزرانأها.العازارشريبهوالعر!لاناطنكماالعزأور

وانمابنببمليمىالمطودعندعزراولانوالحريفالحربماتخنيفاسملالهحماله

علىالمفعرتاويعبدسمدد.و!علق.الناسخعزراوتنسير؟هون!عزرا)!سمونه

فيوهتبحروالعربيةا!بريةاللنتيننبمهتضلحلاثهضبولىالسمولىكلامباننلك

العزربينالخلطعدمو!جبالنتطةض!نبىفصلوكلاههألكريموألقرأالتوراةعلم

حرنواالذينالهارونيينالعلماءهنكانبلىنبيايكنلموعزرا.الفاسقو!راالصالح

ابنذكووتد"ا132(اهوانهمونقعلىكتبهالاثهالهابناثهاليوبفقالىعمداالتوواة

التوراةكتبعز!اان،)23؟(ي!وراوريدوالالتأتماليتنس!تولهكث!فبى

بدبمالينرجعهراتثلاثالعطيمةالجمرةكهينةينعغجونهنيالقىانبعد

اصبععلىنربطثعمدكذاباكلتهاعزرر!انتالوابالتوراةجنمكملقدفتالىاسرال!

ورجحعلربمهنالداستراجعفلماكلهاباصبعهالتوراةوكتبهكمااصابعهمن

الجبالىفياودعوهاكاثواالتياللسخ!استخرجواعزارربثمماناخبروا،العلماء

ابنلانههذاصلعاثماجهلتهمبعضنكالىصحيحآبهجاءهالجلرابهاوثابلؤ

بديبد!د!وجهلىالمتنفياضطرابوليادوشددهنايروا!ةوشه"ا35؟(الله

اسرائ!بلبموجمحالتوراةكتبالذيهوهذاعزارر!كونانالمحتملىوهن.اسرال!

اللهابنانهعنهتالوااسرائيلبلياناو.اللهابنالهعنه"تالواليهاليودنضلتعليها

وهوالبترةسورةفبمالمذكورةالتصةعامهائةبعدوالاحياءالاهاله-حاسه-"بمد

للتبرلىادعيوهذاهوتهبعداحيالهبسببالعزررنبماسراطبديمنتدةوانالراجح

اماولمالهرحمهلمالهلديهن!ذ553ص.لم.صىملمثاسمصدصدلما1013

.272ص؟علمالي

.272ص1جلمالح!اطهار/الهرحمة553صلم.صىملمتاسممحمدلمصد(1131

الهاهعى.مع555-554صلم6التوراه!ر!فيثضالتطلمهاسممحمدصدلما32!1

.03لمالتوهةس!113318

.348ص2/.جالصهمالترأتلمعى.لثررلماينا34؟1
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عونبونتحصلىيلاصاقبصالت!اةكم!بةروايةوشمبب.التوراةكم!بةروايةهن

!ةيصتكلصد!يةتمالىتولهتنمعيركث!نيابننكروتد.و!را

لبععكل!سث7علممةلفه!همو!يعدلنهتيحيالىكلعيوفيعلى

التععنهلم!عربغطعلمه!ثدعل!!ةبنتولللىس!ميعضاورومألبثتكل

!لنكعيطلمننضزباكفسد"لىوث!للناسيةولنجعك!مكيروال!ر

هذافياخمكنواتالى".،)03؟الدورفيءكلىعلي!ةاناعل!لهكللهتون!لما

هو:تالىانهاعدهالةرضبماطالباببمبنعليعقكعبدرايةفي؟هوهنالمار

!مذابراتبنوسليمانوالشذيوهمضدةوالحسقعباسابنعنجررابنلروا.عون

الماث!هور،361؟(.هوالتول

!موعزراهوبابلىنيالت!اةكتبالذيانوهبمالصوؤلدينااتضحتولنلك

المسبد!الييداحبارمحتواطايقدأ!راةالهمبانهاليكىالدطودكذاببمهنلجالى

الدطوبيلائمبماصاغوطفيهاحشواوزالواحرنواالتبمالتوراةوكتبوابابلىفي

العالمشمعبعلىالإستعلاءنبمالح!هـشحهمرفيالد3عبرجرائمهمكللهموسارر

هرالذىالصالحالرجلىفهوالعزراها.رالمخد3الةينمعبوعتيد!ةالعهدنكؤبمجب

عليهاهرالمتدمىبيتهبمالتريةهذهان"الممنعهوركئيربانيقنكلالني!ةعلى

عرةوتولهاحدنيالمبىاى(خاهـيةوهياأهلهامد!بختلأصولهاتخومببعد

نيماهتنكرأنوضاعرصاتهاعلىجرانهاستونهاساتطةايأ!وث

(.ص!ولي!صافىأوتالى.آلعطهمةالعمارةبعدالطاهربا"

تالىعليهكانتهااليالمودةعنولعدهاخرابهاوشدةدثو!باهنراىلماطلك

هنسدةسبعونهضيبعدالبلديوعمربئتالى(ث7علم!يطس:ةتعالي

كانموبئبعدجلىعزالةبعثهفلمااليهااسران!بنواتراجحساكنوهاومكاملىميته

فلمابدنهيحصيكيففيهالةصنعاليبهمالينطرعينيهفيهالهاحياشبمءاولى

يعضاويومالبثت.قلىلبثت31النفكبؤساطةاممالهالةتالىسواأاسمعس

كلنباتيةالمنمممىرأىفلمانهار!رنبمالةبعثهئمالنهار.اولىهاتاثهكللك(!م

نصلىانشمدولكلأاا+يةلمعانياكمالىالتنسيرونبم.،1*18الد-نلكشصىالها

.952لماليعر8سي1351)

دا؟3.ص؟جلمالعطمقلسس،الترأكئسلماا!ق36؟1

.31!اص1!لم.صهملمكفايقا37؟1
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ألىفضلىلللاصىأيةتعالىالةجعلهثبيآكانواثهالصالحالرجلىعزرانالى

اكثرالتصة!منه.الةابقانهفتالوااحياهثمعامهانةاماتهالةانلما.علموافيه

وشلك.التوواةبةكد3تصةهنالةابنعزرأجعلوابانإسرانيلىبلينتنةعلىدلالة

وهوهزراكانبلىعزرايكقلمالعرافىارضعلىغرفالذيعزسابانلدينايتضح

اللببم.!سوليمىالكاتب!را

طهمبتواوالنيقالارضنيوتمنعتتواتاثمةلليووليتتملمالبابليالسبيولعد

واال!عررساوالنرساوالبابلييقالىل!بحينمالمعتضعنونبتوانلسطينني

علىالمط!بىهن!نعرانمنلسطيلأنبىبتبم"حرابهااورنعليمتدميروبدالروبانيين

الاتطارفيوبخاصةضركلنبموتشتتهمفلسطينعنضهمكثيرجلاءهنالرغم

،)"3؟(.النهرشوبينولمديةوتدمروقبرصهص!هئلىالمجاورة

الرافدينبلادنبمالنطامد!كانمتتويضنيخطيرأالرراالدطوليلعبوقد

سنرالتد!يمالعهدونبمالعرافىتحطيمعلىواستعدانهمالنرشتحريضواستطاعوا

هقبتخطيطاحمنعوريمنىالنارسيالملكهنترجتالتبمالمطوبيةالمرأة"استير

الامانعلىتحصلىاناستيرواستطاعتهربخايواسمهعنل!كانتوتدعمهاابن

وهناستيرواستطاعتاحمنعوريمنىالملكوزرهاهانلقعفيةوتمتالملكهنلدثععبها

اعدانهمهقوتنتتمشعبهاتساعداناحاثموريمنيالملكزجةاصبحتانبعدهعها

للنرسموالينظلواإسرائيلىبنبموالط.احمنعوربمنىهملكةسكانهنكبيرسدوتهؤلي

النارسبمالحكمضدثوراتهنوهصرونينيتيةسوريانبمينائمبكاننيماحياليين

")93؟(.حروبهنواليونجانالنرشبونكنلكناثعبونيما

معو!بابلى8

هربلىنجأةيأتلمالستيطهذاوانحيضاوةهوتعنبابلىستوطعبرلتد

السياسبمالدررانتهىبابلىولموت.نالموتالاحتضاوئمتداعيعملياتبسلسلة

دررهمالعراتيونفيهاستعادالذيالإسلامهجبمءحتىالرافدينلبلادوالحضاريإ

385.ص/اسنارهمهناسرانيلىبكلتالبئعزةلمهحمدالروزةلم138)

.292صلمس.م/!هذة(1913

-33لآ-

http://kotob.has.it



الرافدينواديحضارةبان:روجو!مورلذكرالإسلاهبمالعالمرتعةنحوالاهتدادنبم

فبم2شامالتنترضلخريجيااضسلتنكيفالميلادتبلىالإولىالترنحتيحيةبقيت

بهأللانقبالاهتمامكهذامهمسؤالىيحظولمسببونهناكانلطر:واجيب؟اللهاية

ابحثهنهننصلةحتولىثلاثةالسؤالىهذاينطبمجهةنمن.التارح!هذاحتى

العبرابيين*وتارح!الساهيالالنىالاثمرقتارى).المربقريغيالد3العلمي

وستط.اضمحلالىفاناخريجهةوهن"والايرأني!لاغريتبىوالم!سوالاينموور

عواملىعلىتعتمدضعةهسألةالدوامعلىهيالعالمهنهكاناينبمماحضارة

حالتنا-نبمهبموالتيهتاثعابكةجفرانيةواتتصاديةودينيةولفويةعرتية،سياسية

لمبابلىاناعتتادناونئ،1049(الاحياناغلبنبمهعرنجتنادانؤثطافى-خا!مضه

اليمنودنصردنقبلهاتراجعت!فتدالتديمالعالمهدنبينهنحدهاتتراجح

لحدالعالمنبمهوثرةفىيتيت!نيرباهناكثرالتداعبمتاوهتبابلىو!نالمنماموهدن

الجودسننهنسنةهوبلىغررسااهرليمىالحضاراتتداولىوان.الميلادتبلىهمن

دينياارتبطتالتبمالمدين،ينسووظول!يلا*و!ةالكريمالترأنلنكرها

التبمالملنولكنالتلسىهم!والتداعيالتل!ميرحتى.بعدلر!باتستعيداناستطاعت

تتتزموتدوتتلايفمىتضمحلىتموبئعندهانانهاالحضاريالتطورسلسلةعبرتطو!بئ

فكرناكماالاهتماميئيراوالانتباهيلنت.ينعيءعنتعبرلاهاهاثميةتريةالىلتتحولى

بابلىلكنلمولوالتارحغفيعميتةجنرراتملكلانهاتويةبتيتبابلى.اوغاهـلتعن

هواجهةهنلابدحضاهـلاالتربةوتستهلكالإبداعيتوتفعندماولكن.اثرلهابتبملما

واديحضارةلاضمحلالىاسبابثلائةروجو3هـلضعالموتوهوالمحتيمالمصير

وخلفانهالكبيرالاسكندرتأسيمىوئانياالوطنيةالحكوبةغياب:الاولىالراندين

ثم.النهاية*فيعليهاوتنوتتالتديمةالمستوطناتنانمممتالتبىالجديد!ةالمدن

والدينيةواللغويةالعرقيةالتغيراتهجموعةفبمالمتمكلالإهمالسبب:اخيرا

الاغارتة،،النرسالمحدكينهنهتتاليةهجاتعننجمتالتيالعميقةوالحضاهـلة

خلالىعديدةهراتاجتيحتدالرافدينواديكان،الاسلامتيلىعرب،الاراهيين

والاراهيينوالكاشميينوالحوررسنوالإهوررالكوتيينهنالغزاةولكنالعريض؟!خه

بمراحلىاعلىتويةشيةحضارةبمواجهةالمحرامعلىانفسهميجلرنكاثوابعلمهن

معتبدلىتدالوضحولكنباستمرارتبنيهاالىعمدرافتدلنلكحضعارتهمهنعديدة

544.صلمالتطمالعرافىلمجدجلمارو1014
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.راتيةحضارةاصعحابهولإءك!اناذالميلادقبلالثالثالترننيللعرافىالاغارتةغزو

سوىالبابلضلدىيكننلملذلكوغيربماوارسطوانلاطونين!خصماتانجبت

ا!ويصةالاعمالمدكلالجددغزاتهمعلىبهبالتنوقينتخرواانيمكنمماالداليلى

ليلانماننمممهمالبابليوننبفهالذي-المعتدالمسمارىالخط-يعدلمكمالفلكدهح

طاهرةتحتويانالجانزهنكانواذا.التوهياتضددلمجتمعالجديدهالمتطلبات

ناي!لىالطللمؤنيمكنبالضرورة!قيتةوغيبرهفربةعبارةنبمكهنهالتععيدشديدة

حتىتمتلمالحضارة!هولكن.")؟4؟(ثميختهابخبماتتتدالحضا:شه

نندهائىال!يجبلن!لك"بعدهاجاءالذيالعالنمفةتمحياني!نل!أثاراتركت

ينعرققواعدعلىبنيتتدا!غريتيةالحضارةانهفادهاضتةالىخلصناذ!01

.،)12"(النهرينبينهابلادالىتعوداساسيةهوادعلىمعطمهاتائمتملىهتصعطية

تارناهالوالواتعيةهناتجتزابااكثرالراندينواديفبمتاضاالتبمالحضارةاق

النناءتنكركانتالمصريةفالحضارة.الهيلينيةالحضارةاوا!ريةبالنضارة

الاغررشاها.هتسلسلةوارتامتوار5فيتارلخهمحتىالمصررنحدط"ولنلك

واحتيتياسماوعامخديداوخبربأيل!فى!ونالمولنلكالنناءي!جمد!ونفكانوا

بواتعيةالموتهعتعاهلواتدالتدماءالعراقيينانلخدبينما")43؟(هلموسةحادئة

ولكن.الموتهعولكيفالخلودلنكرةورنضللواقعيةتحيداال!كلكاهشهلحمةوها

المدنيةصدداتفبىالحضارةضهتتدثكلالحضارةفبمالفكرنبضيتوضهعندها

هيالمدنيةان":شبلنجربتولهعنهيعبرالذيوهذامدنيهالىحضارةهنفتتحولى

81من!يصيرالمنبمءنتانجهيوالمدنيات!م!للحضارةالمحتيمال!مير

يتبعالموبئانها(من!8منهصك!8)الصدررورةحالةفبمالدثمبمءيخلف(ء!!لا

تشهالطتستطعلانهايةتمنمكلالمدنياتان.المرونةشتبالصلابةانها،الحياة

بضرورةهدنوفة،اخرى.!عدهرةالحضارإتتبلنهاذلكوهععدكلاوارادةتحتيتهاامام

يصيفواانوفلاسفةهو!نجينهنالمعاصرونالغربيونحاولىلتد،)54؟اباطنية

فيالبمئيريالععكلابداعاتعنتعبرآراؤهموكانتالحضاراتوهوتلزوالىتنسيرات

603-956.صلمالتدمم3العرالمجو!ج/(رو1141

.-556695صلمالتد!م9العرا!جوى/رو(1142

.55صلأجلما!ربيةالحضارةتدموراسوالدلملم(شبلنجر431؟

87.صج؟لم.!ىملماسوالداشبلنجرلم1441
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النعالةالاسباباحدترينبيشغصوقدوالانهيارالتداعيعواهلىوتائمخيصهتابعة

سماهبمرضىالحضارةإصابةلاعنتحد!ثعندهاالحضاراتانهيارالىتؤديالتي

هذاويك!نوالانانيةواللكبروالفرووالزهوويعثبم(كطذ"لاول)اغرشبمبمصطلح

جصيعأاانهمهو!لاءهمفمكةولكن")45؟(الحضاراتستوطنبمسببأ(لاث!كا!ه!اد

مرتبطةولي31تضيتههيالاوضعلىألانسانتضيةلانالمشكلةخارجيتنون

هنالتاهلىخدلمنللحتيتةشمينأيعطيانيحاولىهوم!ءوكلهـلالخالقبالدلون

يؤلييهعملاعظمواكتدثمافها.وانالذاتهنالداخلىهنتنبحالحقيقةولكن.الخاربم

لها.قيمةلاالصنماكلكلىسدكونعنل!ماوجولهحقيقةذاتهاكتدئعافهوالانسان

التوةبانالشعور:ويجيب؟السعادةهيما:(المافيفيلست!بوهمهيتولى"

الاسلاهبمالمنهوبمفبمالايمانزيادةهعذىهووهذا.،)6،11تندحرالمقاوههوانتنمو

وها-شىعانقكلاهاههتىصاولو.ويكبرينموداخلكنبمينععوراانتحدمىعندما

تسيلا!نبلةالايمانلتوةهتياسايكونفهذاالننمىعلىضاغط

دا؟ا.()7بصيرة

ناهناسبااجدالنربيونفصلهالذيالحضاراتسقوطاسبابنتابحنحنولكن

وشخصابسنينبمناتالنربيينسبقالاسلامعلماءمنعالمأرأءهرجمزةبصوةنذكر

ذاخلدونابنالاولألاجتماعبمالعالمهوذلك.وانهيارهاتياههانيالدولىاحوالى

هتجلدةحالاتهخطنةاطوارنيتنتتلىالمحهـبةاناعلم":هتدهتهنبميتولى

الاطوار:وهذه.الطورذلكاحوالىهنخلتاطوركلنبمبهاالتانمونهـلكتممعب

وانتزاعهالملكعلىوالاستيلاءوالممانحالملإإنجعوغلببالبفيةالظنرطور-1

تومهاسوةالطووهذانبمالدطةصاحبنيكونتيبها!السالنةالمح!بةايديهن

والحماية.الحوزةعنوالمدانعةالمالىجبايةالمجداكتسابفي

التطاولىعنوكبحهمبالملكدونهموالاننرادقومهعلىالاستبدادطور-2

والممفعاركة.للمساهمة

هراليهالبائمرطباعتنر3هماالملكثمراتلتحصيلىوالدةالفراغطور-3

الصيت.ولعدالائاروتخليدالمالىتحصيلى

.15؟صلمالحضاراتستطلمكالنلماطسن؟دا5)

.218صلم.سملمكالن/(طسن6!ا\1

.41لمالعهاهةس!8(1471
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.وو!بنىبماتانعآتانبم.اللهـبةساحبوككونكالمصالمةالتن!طور-4

حنوآتارهمفيشح،ه!لنهمنللماضين!دادواش!المل!منلإنظاؤسلمأ

.بالشل.افكل

جمحلماهدكناالطورهذافيا!رقيهـيكو!احبفىالكإزرإلاسعماتطص-5

فىتقليل!دمالنمنحضراءالمبعؤاخوانوأ!ناعبهماتسبيل!فيأ!ر

توهههنالاولياءلكبارهدمعتنسدأبحملهايصغكلونلاالتبمالاه!عظيعات

الطورهذاوفينصرتهعنويتخانلواعليهيضطفنواحتىسلنه!نانح

لكادلاالذيالمزهنالمرضعليهاوشعتوليالهربمطبيعةالل!وبةنبمتحصلى

،1481(الوارثينخيرواللهتنقرضانالى.برءهعهلهايكونولاهف.تخبص

ابنتحليلىاناذالمعاصرشالفرييينتحل!يلاتعنغناءالتنص!هذاوفبم

المسلمينالعلماءسبقكنيلكي!جمدوهذاا!رييواليهن!دبماتضمنخلد؟

.الميدانهذانبى

تحليلهاخلاقهنيمكنالتيوالتواعدالاسوضعتأياتالكريمالقرأنوني

الاخلاتيالجانبعلىالاياتركزتوتدالحضاراتانهياواسبابنفهمان!دراستها

الإيات:هذهوهنوالل!ولىالحفعاراتانهيارحالاتور!توالطيني

.*يدرونوط!يليمكروامجربطولثرلر!ةكلى!ي!علناوكنكأ-ا

.\؟3لمالانعام(!فعرونومايكمنع!

دا.الحجرلم(سلومص!وله*!همناهعنا)وما-2

هولعلها!عق!ها!نستوامتري!امربخلريةنالكانسناأوثا-3

.16لمالاسراء(تدهراررنجلما

.6الانبياءلم(2بنونأ!اهعناهالريةمنالبلهمامنتأوط-!ا

توهأبعد!داوأنمنعاناطالمةكانتتريةهنتصمناوكم-5

.الانبياء/؟\.!ش،.

سعوءتولمكثواانه!لغبالثتعملىكلثت!يثمدةمنإونبينلا-6

يا.!المءلانبياا(!اسق!

عليد.!تعلكلثحنعبطتحقكلالمتطمةمحمدلمبنعبلالرحمنلمخللونابنا481؟

.594ص2جلماكلعبدالواصد
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سثهويرعروثعهاعلى!اوية!هيطالمةوصاهعناها!همنهكأفي)-7

.045/الحج(مشيدوتصر

قياخنتهاطلمة-لملها.وهيأطيتتريةمنأوكأين8-

دا.8لمالحج(لمصير

802.اليفمعراءلم"!ونلالأهـتصا!أوط-.9

بع!مم*منت!عكنلمممعثن!!عالكسيشعيبطرتتريةمناهدناوكمأ-01

85./القصص(الواشيننحنوكناتليلا

بهاسثمبماإنامتر!وهالك*ننيرمنلرية!يارمعلنا)وما-11

34.سبالم،كافىون

!عزساهكلبوهماالمرسدن!اءهاا؟ثمريةاصعابمثلالهموافيربأ!12

.13لميص(صمعلونالييانا!قلوابثالث

ناصرلااهعناهما!رصنثيلدبكمنقوةا!دهيقريةمنو؟ين!-3؟

.ا*3/هحمد،ل!

وعلبناهاثع!يأصطبأ!حاسعبناهاو!علهربهاامرعنعتتتريةمنوكأينأ-1!ا

.8/ا!ق،نكراعظ؟

بأنهاوتلناوانهيارهاوالترىالدرلتراجحعواهلىركزتاخرىوأياتالاياتهنه

الاخلاتيةالاهراضحستوت!والاخلاتبمالديكلبالجانبالاثهياراسبابحصرت

والترتوالظلم.بالكبو.(الدولىاممط)القريبهتتمالذيالمجتمحتصيب"التي

والكنرالانبياءبعكذسهحددتالدينبمبالجانبترتبطالتيوالاهراض.والاسدكبار

ثتيجةيكونتدودهارهلاكهنبالترييحلىهاوانوالحتيتةالإيمانرنضهوالذي

الإياتهنأيةكلحددتهالذيالمرضطبيعةتحديدونستطيعهجتمعةللعواهلى

يأقي:كماالضكووة

ضدلحربيخططونالبرهينهجموعةهناولبروجؤد(1)الايةحدلت-1

لهم..وهلاكآعليةهـلالاهكرهمغاتبهنطكونوالئببمالرسالة

ليسوهذاحددهالذيالةتتديربموجبالاهمهلاكحدلت(2)الإيةوفبم-2

خلدونابنعنحديثهبرضفيحسينطهعنهخدثالذيل!هـلخيآجبرأ

وههماينبمءيقنهفلا.الدرلةاضمحلالبدأهتى"المتد!مةعنينتلىفهو
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هايفيرانيستطد،فلاا!للىاصلاعفيواجتهدتحوطاتهنالملكاتخذ

شحغدخلدونابنيتفولاتال!الدوبةيصيبالذيالداءلإنالمهاراد

انهيزجمم!و.الاتصىالحدالىودلعهالصنةبدلمكالتاريخبمالجبر

تعيدالممفمكلةهذ4الحتيقة00!)9115الطبهعبمالدولة.عمر!مينان!ميتطد،

ل!بطهانحمممينطهحاولا!لامعلم6!والجبرالقد!رهشكلةاليلا

نييد!خلىولكنهبالجبولهلإتةظلاوهذاأجلأحد!دأ!ريمالترأ!بالم!*

ثستطعؤلكنايفبمءعلمه!حدولاوالمستتبلىالماضبم!علمالذياللهعلم

ليصالتار5بانألكريماقرأنبىالمذكورةالحتيكةالياستدادادتصوران

التغيرابوابالترأنينتحوين!لكالمحالىهنالحالىدواموانهرهتنيربلل!بم!

للمستضعنون.

للوتتالطاتاتلتجميحالمهنةالاسباباحدالترفحدلت31)الإلآني-3

نسوتهمالمترنو!لعلنوايتجاوزنعددماوالاخلاقالتموضدالرسالهضد

فبمالحضاريالبناءهربكزاتوتنهاروالا!مالتمتضطربوعصهالهم

تلم!ا.نتلشراللهثابخونعلهالح!الد!بة

المطردةالاسبابهنكانللا!مانورلضهاالتريةكنرحدلت(14اي!!ةفي-4

---.الاممهلاكلبى

وتوتفوالمطلوهينالضعناءاثسحاباليكاديالذيالطلم51)الالآفبم.-ه

.الهلاك!ااحلىالم!انفيخدكلوالعملىالابداعحركة

التيالإهراضهنالجلممبموالائمنرذوالخبائثالالحرانات61)الا!ةفبى-6

غضبوتحلىالفضيلةهربكزاتوتهدمالقموتحطمالاجتماعبمالبلاءتلخر

نيعموالزلازلىا!وارثاليتعريضهاخلالىهنالكر!ةتدم!في!جلىالرب

الترا!ة.وتمح!الهلاك

وتعط!الليوبةاثهياراسبابهنالظلمحددل!(8و7)ال!!تلأنني-7-8

اعطمهنهعطلةوالبئرالمثميدةالتصور!هفيهاوالحركةالحياةهطاهر

ولانيهالطلمتفمفمىالذيالطالمالمجتمخفبمالحياةتوتفعلىالمثمواهد

اله.الاعلدهمللم!لومثاهمر

لأ.-2223؟صلمالاجتماعهةخلدوللسلأ"آبن/طهدلماحسون91!ا1
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بالالذاراكتراثهاوعلمابتر4يةاعراضىالهلاكاسباب(9)الايةحللت-9

المرشلوة!طلثهالذي

المترنة!المجتمعاتتصيبالتيالامراضهبنالبطرا؟.اال!!ةحت-01

بعدم"هنتممعكقلمهساكلهمفهنبلعمهعلىاللهتالعكرلاالتبمالعافلة

.والترفالبطرثهايةتحكبماطلالابقهتولكلها

.القرىاهلاكاسبابهنالترنطحلتا!ضأ1111ا*قي-ا؟

الترى.اهلاكاسبابمقالمرشلونلكئ!يبحلعت1112الا!ة-12

الهلاك.ا!ممبابهنوالصلفوالكبراياءالفرورحلشة.(113الا!ة-13

!هوالصلدوالاستعلاءالاشمكباروهوالعتوحلتا!فعأ(1140الا!ة-14

اله!.اسعبأب

والمجتمماتالترىله!!ةوضحتكث!ةأياتألكرامالترأفبملجدوهكذا

والقمراللأممسانمما.الحياةتحكماللهوضعهاولوامهمىسلقبمجبوالط

اللولى!وثها!اتالاهمواحوألىالبعرحياةكنلكالةوضعهلاهوشبمجبتجراالان

تلهاروالدرلىتمويالحضارأوان.الةاودعهابلواههمىصكومةكلهاوالحضارات

الرراتصأالاسلاميالمدهخحفوكماللحركةالدافعورلموتالابداعيتوقفعددما

عناقوههممداناللهدعاا!)الدبيأنخلدوابن!تولى"البقراندابواتباع

والخللاءاللببمانروعماوالارضنلاحةيحتقرخلدوابنلانذلكوليمىالحرث

!تولىالذيالحريوالبأسالعصبةتضمف!ت!بالهاان!كتمينهو!حتتر!بهاكالوا

ونتدللتضحهةألاستعدادتوثفناهتيولالجملة،1..؟االمتونبةالداساساله،

هاتوهكذا.المويثموالاحتضاوباقراجحالحضارةبدأىالهمموتعطلتالاملى

والحيلآبالحر"كةالعالمتالمكل"لالتالتيالملقهقوغيرباوتدهروصعباوليلوىبابلى

الواوئونةخ!وهوي!ماءهنرورثهلةوالاهروالضج!
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.الدملادهعمرالممعادسامنأجرجىاحمبرنجظربىباررص!ور-!ا

ن!7صلموأثارهالعراثهحدار8لمثعولاسى/بوستثه
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يعط،ةأضر!،الةيئبقبو؟،"ء/لم.لأؤأممصا.!.،ة،ةةنملأ.م؟اءأار)لىءريا
01هـ1!.101/1

3"صمةالمئةالكثماةالمه.*.."/:"ألم"هز!%.:لى":ط

منهعمر8اثلصلىسلمانهوى.!مد؟ص.،له.---أ...*.أاب؟إ:أ/إ.%اةء.لم!"!.

هملكةوا!اهوااسراثكلاسط!100برإ)إ"..ص..

كريعامحكممح!،اشرالكل0.،صلم.ص..إألمأص..لم"ؤا،"

سى.ا.(بءص..ء.طص،..ا

-ء-.--ب-صكل...*،.\،ا

ا!امالدي،م!كموهاصمفها-شفىؤء**.01؟/!....

شصخبهص-لمأ"اه.أإ!م-،!!م.!إ؟،جيع!8سء/-.1إلم!/،
ا!لاهـمتدان8.لهيدلمبدمراكز.....9

داوداحلاداما.الدم!لممنمد!إ
".ص،"-صلرا!.ثط

إ*.4-اه!11)011.لم"،1ر،-سص،ص!3أ. ابلويهةالمملكه!كمون!لوالماا"هى

أ."01*ا..ءئص).ءب-:..ثر-!.نم3"1ااب..صمصء).لم،-ء

لدباهلهممملكهاص!بح!صمثهاطلهدااتجبما..!،،ا؟ا؟!ا،0005.ء00م!..ءب!!أ.لمبرفيض1،--.-.،،..برا..إب-أضة.-.ص.--..-ءا

.اء".تا....--.-..ص/لمة...-...*.!*.!ص

ء01"ءةة4:نرا.3آ2؟.لمطرث!د3003.-*ب!..صيا!،!ا!ا--،! طدصلقط.المطكتان".001ث!""1سلم8..

اومى-!ا-.!ا.أ؟،...-ا?.،ةبر-بخ!-ث!-!م،ظر!هط3--ح!!ث.ة:أأإبر1.8...ء)...

...."هـ....ة.:.،...ء.لي"لم-..-.!.10،001..6

المحواسياال!ضملوا1.--!اص...*.ة..الم-ا...".أ-...إ؟و."..!0000001؟!1*؟).-.-*!إ.ء..*.... .؟.."........ام(601

-*-?.ء.برا..،".**.ب!ا-؟يئم.مد:-:!6--!.ا.ا.0لمةاةبر*إ.إجاساءثا!يخرار

.ء--...ء.،+ر+،إءفيفي/..!1ن/صص..بمت!"!د-*،ناآثصسابخ--**!أ!ر!-..لم

6-!--*ءصثا"بهر..لحةل!بر!مفا01تمفكذا0ة2!آ!ص،إ.؟.،ضي/كب!!لملم،-اايأ"!!11(بر

.03!*..مىنهر؟لأ!!زص!ئحىيخأ1إتل!-أ،6ب!ممر؟.؟برح!؟:)!،ة01\.000ء!ا،لم؟(

.ءا..*.!االضامرة.؟.ص!كهإلمء..ك!*.ا،إم!+بهبركأمىخت.-..ير..001،؟اك!ئم".3-برئرلمء*لم

--..-."...ا.:،1ء!.:............ا-.5":01ص301-ء

ء-ص-..بر،،،.\

سء،ء1-صصصساء*

--،.-.---.-.اص--آ.-1/ءص-3؟قي-سر.!منجث..ةه!.ثا!1!بر/1ثىلمة،ص/،:..اة،،"ا3الملم).إ\\.:ء9لم.اءحه+.*؟---6.ا

"..-!..ب...-!.،،:..؟)!ء000001-صحماصءاقي-8،
.-ء4-ء.../ز/ءر.

ءص-م-.سها-ا.ا*ء.ءصا!!هأبرلخ!!لمابهم.1)لم/صه

ا)ث-ء،اصةيمةا%ة--،.ء3.احر!ص.اا."عر-حصز.ا،؟..كلء

..!.ا.آ:ءأص+"ك!!!أ"،*-إ..،براي!ازثر.*لما!اآ.لم،-"نفيى!رلم.-لم

.......،..+:.ا.-."ء"اةء.ء-/

ة..).......،00.6-...ةاحه!*.بماث!ممرا!.؟ث!ة"؟.حمئم"آء.؟لم،..أا؟،..001فنمفم4....!**.اا:برر.1م!أ!1؟1!ا!ء -،س:.!.ه"..1.:.ا-....../4ء..."ء...:05.!ا".ا.!س.ص.ص.ء.
يا

لمحاء\3ا.ب،اةنها.!ألم.مض"،110001!3--؟بريهم؟"2ربهيرلمصيميإبينميماخض؟.!اصأأ.1111لا!.لمصبر.ج
(المملكةذا1-ة.:صض0111..00:.01"الجأ3!*أ%؟.إ.أب!إ"ة.-/ يهابت0..1.ا؟1301..ة00*.ص.01

!...،؟ه.كا--بء-*
؟ا......!..100001في،1116.محر

..لىصء؟ب!كأا؟1!\،؟؟كي-شعبز،خخضجئ!اري!حإفي)بمم!؟فاة"ة*!ا..اةلم

؟+.أ...!*/....ة--.،:-"ذ.:..3إس.:....لم،93لم!ء!ثر.برة..برمى،،يا.بر..لم

!101.أ01نم3109؟*الم!ء.س:..ء..اة-،-؟.برد..لممئرةةبين:"بي0011،*

دوشدا0،10!ا"8.آ!،!؟؟!ه!ائر.لهـلمبملم:ا!ا.!8بم.*يبئئم.ب!كئث،مأشإإ!3.3.!..آا

05?--.لم.طعه.مم!9-.بم-+لم؟،ا.أكته.."ةء.،ا::ا.ئربمي!"لم

/:.ء3ثها؟ا؟.ب؟ا!ء!!،كا!ت.:ا!"،إ6،\ة-.9!بماأصيماة*ث!ا..?ء-

)ونترثب001،؟*.*لم

-.ا--نط001001*..ء.-ا!و!بم،ض؟في-.9..ءا*!.كم،ةت6!!ة!بمب!المر*-*أئميىئمبماأ!نئخضأ1.ثاا" .!طزد.

!حطرا:!-.آ.-+!يبم؟!-ءء..ا2"50..،20:

خطشو!لة+ل!اادالم!-رحمر!*هد! .*.!*البم!زمم!قصيرثز0.8هفى.
أ*ء!.عر"إ؟!بهايد6حةئر.. ،

.ء...ممر-6:.لجص-نج!!.-.!.....يهص91!دأضر!.ز"(2إ.،2!\اا.،؟3!لم00،إ(..!--ثت*1!-ةحا،

.:...!\.*-.ء-..قي،؟!/ل!!ة"".8 يا!ر.

..0،1ء1!6!تيخما؟"لأ!ا.

.ء.1!أ،إدب!-.0ثزء.00100ا-ا**....ةبر-ااسا-4،

ة،!.3.!!يء!.ص-!+..*.!ه..-

؟.!ة.،"....:،....1(*1!أت.ذا!1%،.0-،*3**ة!.\9ة.-لي
لم!م!

./)ر-.ب1-ا.1لير.*لأ!--

أ.12.فة?...1،"اةلىخها.لاأ4.!-ث!!*11!8"ء

.،.!..،*...*!.ط11/!؟ث!

.!حا*في-3-تا:0-.ء6031،!..ء..:.**...أ.حبما.!

المئ!ممممةالمملكة11طركطة

اسرثكلمملكةوا!امواابمبا!لءاسرالكلمنععمز؟اينمصلىسلينموىبعد

اولوسياهيللعبادةهراكزاثامالذجمويف!كهموعاصمتهاوويمامحكمتح!

اصبحد!االتيالجنويهةالمملكة!كمون!طلواداوداحلاداما،الر!ملمءنبدلآ

منمصلتون.المملكتانظل!وثداوريكملهموعاصمتها!و؟امملكةباسمتعر!

-11112ملولى11
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-..ح....--.ا--.ءز-اثىاداخارا)ب1ا.!(16

ء.ج.-بزت..\وينلزبحر

تء-؟ء-----..-ول.صص!ر

ت:*-...-!-.ث!حلأأ-1---.ء.ء!-ص

001:3---..-ء\لأ

!*-*"ص.

لى6-5-.ر*كركمسق.بخ.!.اا*نجووا00*.-3+..*.+.-فىي.-+ما....!-

حتط--ء.--ء!.ة/.+ل!)...نينو!ى....

كأ..ء.!-3لم؟--صىش

"ص!!ءالإشنوويهاطوويةالإمبماضر*..!! -!-.بتثر-ص!-س!

.س--*..ا....الائرات*--ئهرئهـهـدجلة...لمجلاملم.إ*.ه
.س

،آ-**
لمتوسصاحر..اصئهتد.بلبا.......!.1،*..صنسو،لم!

....3.--.--.-..ص-ء-.-......-ر-سوسفا

رملسمأو.لم!ص

-..--/...-.-.-ب:ترر؟---:.لربربيةرل!ا-لالأ*رو6

-.،ص...-.*
-.-.31لطنةخر----

0،11لخليجا ممانيسيسا.ا*.ءمر-.

.-...*اإ.ا!"لماااالاثوويهالاث!راطووية1(م!

!بر.).ثا1\!

ئهـهـ*الن!اثالى!!!حط!ا63،يا

مصر1106!*،-كح!(

د..الىسهاإتحباسمأ-!6اثبما.خمرااجحرا!!

\
./سههـ)بحر .لأ!،

"!*ص.*3و

13طراعلة

ملت31الامبرا!8

01م.فى056معاثحوا

ثوتهاالامبرا!للمةهههبللد!

بوناللتر8طلالى!بم،ومجدها

وهبم..مفى088-2؟6طمي

اسلكةدمرب!.2%37.معام

!ولحامم!أاشرال!االع!مانى

اخضعم!كماسكاثها،بترحكل

.الجلو4هيصوفى!مملكة
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بجر.؟مزو.ين،

خث-ج!

محوس!.

!رآ!خ!لأل!.

!!؟ةءبرة.أ.ه.18
!إبزء..:ا"،1،1.

*06:،!ءإ،.ا6،!ر+.
:+.-4ء(المةا..،:

اممبرفي.010101000317../؟.،

.،أ!001/..نر..-ا،ث4،.االم"؟. ....-00001\إ"!يمح.إ:.ا.:إ.ة..

حرالر1501001!غأ:.....ت..

25(،ا5!!،بجر!مو3؟تيوك

...!ا.8.إ:/!ة؟ج..:.-.-إثم؟"ا،ةنبر،؟ا..بم. ص...3،..7،،ة..:أ..
.-.،!هةز.!ا!جلإبيحبا:ا.!!بر.

!صسع!!صكخصص/،

.ئم!!ودكا.د

..\--..!بئبث!بى-.-م!

.اةا:،!..بركأ.!ة-نجة.:*،ة*."....،لم.اة..:.ا.

!ابرء؟!في!.ا-ااأ"!.ة"تر.3.؟ت:،.نج!بخ..ة:...."ح!

+.ات..ء:!،.....001أ،،ة:/تر..

..لم...اء.ا.":"!-ا.18إةثر...

برهـك!.؟.ر..:.3..0001-:*..:...::....!...

:.:ة!!-،ء.-!4!1ن!أدا-:.،ش.ا:."،.،0010.لم.ا.

.ضئط..-.لى:+ا،".ا،ه...!ة..":.هء05! لم،."ء-ا.6:..

؟،ء"-!9:..بب!را"لبحرا.:.....ء.-!ت.ة

..ات2-00ء-.. ء"!،.01+-.

،/با!بم..يم؟،-..:..3:"؟."ة...،..1.،،0000.!30

.....ت.بم،.-:.-0001-

ث،.ء.ه:"إ01011أ-أ*.،.ا!سىة...:..:!أ؟.إ،.ه

.ة.!3!ل!!أ-ةكأب!9...،...ةاهـإ3،"!+؟:9*تكأ.ا؟ة!:.!.:-

لما..ا.،.-..:،..."ا.،-"..

.!."،"..!.:.".:.--.ة-ةاإنج..."..ء..ا؟:

.ء".-لم4لىه،*أطه..:.؟.إ؟05

؟.2*.مبمه..ة.ا*-09:411:.

ة.!ي!)!!"ا.!0001

أاة..لم.0011:".:101

":؟6!.أ.؟في..1-.01..000000000000101...ة

:+...01000001مممس!..

.كأء!لأ.س؟؟نألأإأثهإا"ءنجا..ا.ا:.001)أ...لاعر؟أ؟.91!.أض06

..!ص..ئغ...؟.ا.-!ه-؟-إةأ.،..جمصرا.،.!

...!!:.ابز.؟.......ء:.؟.ا،ة".-.لئمك

ا

لهر

.:ول،".ا+":11".ة001ء..في.؟.001!.

.ألم4نم!05اه.ة:1:6.ءظ-لم.؟..أةأور.،..ا+؟لم.

.!ة..،ة*ئر،0.\.اء..لم".+ل!،لزا10اإلأ..010؟إ!...ا

،..:)ء..1،.؟".صم2.اأ.س-.

.!.."011005
،601،!-؟.د-"

!..ا،..س.:ة...91،!".ءا.::91أ،ة.:011
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الخلا!مة

ة!وأالةث!اب!

ايباو!مكنهمتعأكانولكده!اسعآصمال!هفموجمآدراسمكاحإل!ي!بعدالض

"!ا:!اقيبماا!رإسهتلم!لعاهم

هتعتتاهنيالخيضالىألراند!واديبذروحضاؤهنالبحثاضربا-ا

ت!الذيوهذاالاثساناصلىوعنوللأم!لهاالحياإا!لعنوالبحثالبن!
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بع!تصدىهنكلذلكالىسبتناولكنالبحوثهنبدعأيكنلمبه

علىاطلاعناخلالىهنوجدناوتد.التاررلختبلىوهاالتديمالتاريخهوضوعات

جدوليخارجلاتزالىالاساسالتضيةانالموضو3هذافيالسابقونكتبهما

وتطورهاالحياةاصلىعننطرياتهنالباحثونكتبههاوانالبشريةالمعرنجة

لابدفيهالبحتوانكماوالتغييروالالناءللدحضقابلافرضايكونانيعدلا

التضيةجوهرضمتوعبوعنديةوتخصصيةعلميةخلنيةالىيستندان

فتىءهاالحياةوانالحياةيمتلحميتتهعنالمبحوبئاقيماالمبحوثة

الكريمالترآنفيجاءكماا!راكهألىسبيللإلفزبأنهايصرحونالعلماء

الا.الع!مناويتموماربيامرمنالروعتلىيروععنأوسالونجك

جوابأيجدلاالسؤالىهذا؟أ!راكهاا!ىالسبيلوها؟الروحها.()،(وو

التفكيرودواهةالاستنتاجاتهتاهاتفييحبطونزالوأوماالمادةعلماءعكند

فقطهادةهناكوانماهنالكعقلىلابانهبالتولىتنتهيالعلميةنالمادية"

هادةل!نتالىالاخريالناحيةالىبيرجمبمذهبوتدالمادةحصميلةهيوالروع

والفكرةالماديةيحطمانالاستفسرجميحالىفتطعتلهنالكوانماهنالك

ويتولى")-(بينهمالبهمنالحتيتةانتالىوايتهيدولكنالكونعنالمادية

بسببوذلكانسانيتهيشدنانهروحهالبمنمرىالكاننفتداذالا:توشببم

والكائنالطبيعيةالمظاهرخلفروحبىدوجودا!راكهوالبدئعريالكيانجوهر

هضطوبآحيأبوصنهلاروحأبوصفهالروجبمالوجودبهذايتصلىانماالحي

حينالممثعكلةاساسعنالدانماثىكغاردكيرعتروتد"")هعم(ننسيأ

بائدمىهوروحهاوذاتهيعرفلاانسانيوجودكلان:قالى

.تدبلىبانصانهيعرفانالىيحتاجلاالبانمىالاثساناننلكهنءأهم

!؟!.85/الأسراهسور8*،أ

384.صبر.الحضار8سعطلمكطنلمطم!ق1*بر؟

36.ص1ج/البع!رتتاراغلمارلالدلمتوطبيبرء*،1
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الانسانتعمقكلماانهنجدوهكذا")؟.؟(السعا!ةضتهىفنسهيطهر

حاولىوههباعذأب!سيزبىادفانهحم!يتهطاقتهاستهلاكهصادروتعتالت

محاولاتهم.فانا!نئمث!نهعاناة!عففبمالمبدنيةالعقولىواصحابالنلاسنة

عبرالمسيرةفبميستمرلملوانهاالانممانهـلتمنىفتيلاتفنبملنسيفهنه

)محأمة+اتدئعنغل!وتهد)ب!عيل!ة!ميبييستات!هدكماالطرشهذا

الس!يحسبقتالتبمهـمةالد3الديانةعنمعبرأفيهايتولىالتي(!ن!

ا:السلام)عليه

الحادةالاس!لحةازدالت"كلما

الطلامنبمانفماساالارضتزبىاد

عدديزبىادتمنمعالتيالتواثينازداسظكلما

الطرقوتطاعاللصوص

النهايةالىالتوسشد

")52؟ا.المناسبالوتتنيتوتنتانكلووشتتمنى

سروالروعألحياةبانونؤمنالمناسبالوتتفبىنتوقفان!ىلدولكننا

ثلكيهيمأالمتتؤقبهي!بنغيبفهيالكانناتفيالةاو!كه

ومماالصلاةويقيمونبالنيبيؤهنونفينهللصتيندئ!هلاريه

(31.؟اينفقونلخناه!

بيزوقارنتحياتهطبيعةوملاهح(السلامنكليه)أدمالدراسةتضمنت-2

الىالباحثوتوصلىالطينيةالرتموروايةالتوراتيةوالروايةالاسلاهيةا!واية

نبمالمنكورةوجشههكانهيكونانالمرجحهن(السلامعليه)أدمان

وتدأدملعصرالمبإينعرةا.لمراحلىا!رالثعةوتابعت3العرانبمالكرامالترأن

بدانلبالنصوصهن!كمن!فتوقدآدمابنبىعنالترأنيةالنصوصتحدثت

دننعمليةفبموتمدالتبينتهفبميراههايتلدكأنالانسانانحتىالحياة

الفرابئتلداذتابيلىاخؤهتداله.الذي4التوواةتانيهعلى.حط(ها.بيل)

.92فيصلم-الحضاز.س!توطلمكللن/!لسن،15"ا

.36صق1ج/الاثعرية.تارحمض/ارثولد6لمتيلأبي(251)

.3-1/البتؤسو!؟(51؟ا
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!ه

اليالترإنيةالاياتاشارتوكن!لك.هيتغرابعلىاقرابيجثرأهعنلما

بهايتتربخصصةعبادةعنلتعئرالسماءهعتدطيمهاتمعلاتةبداية

الدراساتبمجبالترابيقكانتوتدالترابينوهبمالخالقالىالانسان

الة0افرادبينوترد!دتبالانسانارتبطتالتيالعباداتانواعاتدمالإل!هـلة

.الشركعتيةهنهمنبمهعهاخرىألهةاشراكولينالترابونبهفه

عليبدايتهنموكانتنمثعلامهميمدكلالعرافىكانالنونللانبياءالدراسةتعرضت

عليالاراءواجتمعتتضانرتالذينالاثبياءعلى.التركيزتموتد.ارضه

نبماينمتهرواالذينا!راتيينالانبياءاشهراختيروتدالعرافىأ.لىارجاعهم

نكان.وسيربمدعواتهمعنا!رامالترإنوتحلثوالتنسيرر5الد3كتب

القرإننصوصخلالهنحياتهد!بمتوتد(السلامعليهاثحآاولهم

الدراسماتمحنجحعصروتجليلىالتوراةهعالترإنيالنصومتارنةالكريم

عليه)ثوعلعصرالزهنيالتتديرهعالنصتحليلاتتطابقتحيثهـلةالال!

النخار،لذياكتمنمافولدايةالزراعبمالعصرهععصؤوضحالذي(السلام

اليالسالسىالالف)اوالمد!لادتبلىالسابحالالفنيا*ثارعلماءيحصؤ

الكشوناتاعظمنبىالعصرهذاتمدكلوتد.الميلادتبل(السابعاطف

حيث.الحاليةجمجمالىهديدةتربالعرافىشمالىنبمجرهوتريةوهيالأئرا"

وتدر(بيم!وعشونخسعةابنيهاالمعكنبيوبئعدديتدرتريةفائمنت

سنةهناتلمعصرالىل!هـلخهاورجحثسمةا05بحواليسكاثها.علد

ولاولاالسلامعليه)ثحعصربين3الدراسةنبىرلطلاوقد..مفى0067

دلالةيمنكلالذيالنارصوهوللتدورالكريمالترأندنكربسببجربوعصر

جرهونبماكتاثعنتوتد"بالنارالمرتبطة!عداعتهالنخاراكتثمافعلى

منوهجموعةالخبزلعملى؟تلاثيرالحبوبلطحونا"المجاركلهنهجموعة

عمليةنيممممتخدهةيكونان!مكنوالتيالمثتويةالطيديةالاتراص

نيوتطوروعبمعنجرهوعصرفبمالنخاراستخدامعبروتد،51.؟االفزلى

جربوهوتعنبمعليهوالعثورالخارصناعةوان"البمنعر!ةالحياةهستوي

صعناعةاننالمعريف.وههمةعد!يدهتسا*تتثيرالخامسةا!بتةوفبم

الزراعيالبتمحلطبيعةالمكملةالرنيسةالصناعاتهنواحدةتعدالنخار

.137ص/د!الد3تبلهص!البدرلمررد.محمكيد.لماالدب4
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علىالعثوراهكانيحتملىول!المبكرةالزراعةممارسةهراحلىنيولغاصة

اضداءنانوكنلك.جرهوفيصثاعتههدةهناتدممدةفبمالنخارصناعة

وادي.فيالدثعماليةالاقسامفبمالمبكرةللزواعةالمماوسونمنالافراد

بدتالىالكهيفهنالجماعاتاثتتالىبعدكانالنخارلصلاعةالرافدين

بعداليهاالتيملىتمتدالنخاونصداعة.غ!طيلقههوادهنبسيطة

مستطناتينكلوعلىهممتتؤبدتنيالسكانيةالتجمعاتهذهأستترار

المهمةالخطوات0هنواحد!ةتعدبالنتيجةالنخار!عداعة.مانوعال!بتة

توافرسبيلى!نبمالجديدهالبينةمعالإفرادتعاملىطبيعةتحددالتي

الجديد.الزراعبمالترويالمجتمحلهذاالمكملةالصناعاتهبنالضرور!ات

بصوةعمليأاصبحالحجرهنالاوانبمصناعةسبتتهاتدالنخارصناعةران

معتتطاب!الاستند!جماتوهنه."ا..؟(جيدوعبمعلىالتطورهذاورلدلىكبيؤ

غليهأثومعصرطبيعةعنالترأنيةاللصدصتوضحهاالتبمالاستلم!جات

علىطرأثالتبمالجوهريةوالتفيراتالانساثبمالنضجولكاهلى(الدملام

والنخاروالعلاتةوالبساتينالاموالىاتتناءهن.العصرهذافبمالحياةطبيعة

خلالىهناستنم!جهايمكنالتبموالتفكيرالادراكهستوىطبيعةالطبتية

وتوبه.االسلامعليه)ثحبينالكريمالترأنسجلهالذي.الحوار

الطوفانوهوا.السلامعليه)نحعصرنبمحاثلأهمالدراسةتعرضت

للطونانالترإنيةإبروايةبونالدراسةتارثتوتدخاصأبحثألهؤانرت

ثتدتموقدالروايتونبونوالاختلافالدثنبهاجهحدلتالتوراتيةوالرواية

اشرنجاوكنلكالحديم!لدضرالعلميةالمعطياتالىاستلاداالتوراتيةالروا!ة

هنهلاتبمنتيجةإلإسلاهيةبالروايهاحاطتالتبموالاخطاءالاوهامالي

هئهاستاطمنلابدهبماسأسيةتاضةتحد!دوتمبالكد3ابلىمنالاخبار

بممعببوالخرانةالخيالىهنوتئتيتهاالاسعلإميةالمصاسربنااتالروا

منينمائبةأيةهنيغلوالكريمالترأنوانالاسرائيليةالروايةعليالاعتطد

بالدسبةالخطأهقحصانةن!فرالترإنيبالدصاكتناءوانالمنعوائبهنه

ئيالظوئانعقالبجثابراسةضشت!وكننل!والتئببعمير:.رفىالد3لداوس

لأ.38ص.لم!مىمالبالر/رومع.د.تتيد.االدبا!لم
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الوتموروايةوالتوراتيةا!رأثيةالرواليةبينالدراسةرلطتوتدالطينيةالرتم

والروايةكلكاهمثىهلحمةتضملتهالذيالطوفانخبرتحليلىوتمالطينية

الطوفانبانالربطهذاخلالىهنوتوضحالسوهريةوالروايةللطونانالبابلية

.تحديدأ(السلامعليه)نوع،طونانهوالطينيةالرتمعنهتحدثتالذي

تتحد!ثالتبموهيواحدةشخصيةهيالطوناننيالرنيمممةالمفمخصيةوكدنلك

عليه)نحالنببمشخصيةوهبموالرتيمد!ةوالتوراتيةالترأنيةالروايةغها

عبرايعصوربهنهتعلتتالتيإلخرانةالاساطيرتلبدسهلاحطةهع(السلام

عنالكريمالقرأناوردهاالنيالمعلوهةانالدراسمهاثبتتوكن!لك.المنعخصية

علماءوجطفتدالطينيةوالرتمألتوواةاكدتهاالتبم(السلامعديه)نوععمرطبيعة

يعتتدونكانواالتدماءالعراتيينانالطوكائباتتانمةسلممعلةنبمالاثار

التد!ماء.وانحكماءالملوكاعمارطولىهسألةبينهمنيماهـلتداولون

ابو)(السلامعليه)إبراهيمالدراسهتضمنتهـمالذينالانبياءهن

علىسرحمهرورهع(السلامعليه)حياتهدراسةالىوتعرضنا(الانبياء

.السلامعلمطم(واسحافىاسماعيلى)البالنمريناولإدهالانبياءحياة

ونح!لك.(السلامعليه).لوطاخيهابنلمعاصرهالدراسةتطرشآوكنلك

المخطلفةوالاراء(السلامعليه)ايوبالنببمسىالتعرضالدراسةتضمنت

عليه)الخليلىوسيرةحياة!راسةوتابعنا.وهكانهاونبوتهعصرهعن

فلسطينالىثمحرانالىوانتتاله3العرانيالإولهوطنههن(السلام

واسماديلىوهاجر(الحراماللهبيت)بمكةوعلاشهالنهافياستقراوههطن

الدراسهوتعرضتزمزمعنعند!مسكنتالتيالعربيةبالتبائلىوعلاتتهم

(السلامعليه)ابراهيمعصربينترتبطاني!نالتبمالمعالملاحدى

هيزتالتيوالميزةالصنةهذه.العصرهذاوطبيعةوالوضعالإجتماعبم

صحنآاثزلىانهالكريما!رأنفينكرتعالىاللهانهينوععصرعنعصره

هن!هتضملتهاوتعاليمشسريعةهعالمجودعلىيدلوهذاابراهيمعلى

ينيكرول!االسلاأعليه)عصرهفيالكمبهةلئبد-علىيدلوكن!لكالصحف

اطلقواننا(الهعلامعليه)ابراطمتبلىصحنأهنالةانأ!ريمألترأن

ظنبانهاالمملانمعليهنو-)عصرعنتحثبينماالاولىالصحفعليها

افىاعب!واأنأالطاعةخلالىهناالسلالمعليهأبالنبياوطاطايمدكل
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56

فيتفييرأاالسلامعليه)ابراهيمعصرهدكلبيلما(61.؟اوا!نوالض

لي2ي!لييوالدث!ريعةالتعاليمكم!بةوالط.والسماءالارضبونالعلاثةطبية

ينعريعةبدراسةتمدالذلك..واسعةجفبرانية.بيئةضمننوتداولهاالتقالها

وهوازهتاربعصرفيحمورابي!ععوااثم!رثنالمو!نجي!لان،ح!رابي

هنلديلاوتوضح(السلامعليه)ابراهيمعصرفماوضحالتبمللتتديرات

هجوماهعهوالمابعضنبممتطابتةحموراببمشريمةانا!راسةخلالى

يثبتألكريمالترألإنالاحكامهن!ثبتناوتدوعتوياتاح!ممنالتوواةني

واحدصدرباوالتوراةحمورابيينمريعةانلديلاترجحولفلكالحتيتةشه

تامالتبمهنستروا!راساتوستوهوسوعةالفربيةالدعراسهاتبمجبون!لك

هنتأتلمحموراببىشريعةبانالتناعاتيعززوهذا.التدعيم0العهدشراعبها

التديمةالعراقيةالحياةارتباطثتيجةجاعتواثما.عصرهنيالمد3ابداع

هماهتهااضمفعرانحسبتتهاحموراببمشريعةانسيمالإالالبيإءبتراث

علىالعصورلككفبمادراكهوهستوممطالبائعريالعمكلقال!ؤعلمالي!دثم!

طهيتلتونكانوال!نبياءوتعاليمارثماداتهناكلكنلملواليئعرانحهنهابداع

عليه)ابراهيملعصر!راستلاخلالهندجوناوكن!لك.السماءهنالتعانم

علميدليلىجودلعدمبالابراهيميةالساهيةهصطلحاصمتبدالىالي(المملام

إلانبياءاببمابراهيمالرحمنخليلىلانكرىواكراهاالساميةساةعلطيستند

.(السلامعلط)

هوازنةهع(السلامعليه)روثمىالنبيالاخيرفبم.نصلهاالراسعةتضملت

عليهايونجمىالنببمعصروسراسةالتوراتيةوالروايةالقرأنيةالروايةبين

ثيئوىعنالاثاهـلةللليراساتهوارنةهع.فيهابعثالتبموالتراة(السلام

فيوثد3الكريمالترأنصيص.خيكل.هنالمصرطبيعة!د!راسةويصنها

وعنالانبماءحياةفبمالمعجزةعنهبحثآالدراسةوانرتاي!ثاريةالمحراسعات

عليه)يوبخمىتصةبينالدراسةوتارنت.وفكويأعتانديأالمعجزةهانيم

اولىعنهعلوهاتحوىطينبمورتيموالتوراتيةا!رإنيهالروايةني(السلام

لانساناسطورمم!يفكلنجننوتمدكلالالهاماوالحبم!طتونالن!الحكماء

نيالدراسةت!نتوكنلك.اونمىاسمهسمكةالإخرونصنهبشرطنصفه

.3لم.ثحسورةا
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اصلهميكنولم3بافىاهرواالذينالانبياءفى،لاخير!را!محة*إبع!أ

خلالىهنالدراسة"واستعرضبتالبابليالسبيالانبياءهولاءوهكلعراقيآ

العالم.نبمعظيمةهلينةاولىبابلىئشوهالبابليالسبيلانبياءتصل!دطا

العزاتيينبينوالحروببالدطوبالتاهـلخيتاننالمث!يند3ونيلوىبابلىوعلاتة

عصرينفيهرتينالعراقيينايديعلىالدطوبىسبيتموكيف.والدطوب

الحديث.البابلبموالعصرالإشوريالعصرشاكنين

ويخيةالد!الروايةنبما!رأنهلهجيةفصولهاهط!بعةفيالمحرايتتةتضمنت-7

ايامستةنبىوالارضالسماواتخلقبدايةهنذالكريمالقرإنتعاهلى"*ؤكيف

الذرةالوجولمنتعالىالةاودعهاالتيوال!واهيدمىالسلنهمحتعاهلى

يعبرتخلي!للاهوينيخاضةانهاالحليثالعصرنبماكتمنعنتالتيوهكوثاتها

والحياة.تضطرباوتتخلفلاقواثينوهناللأفىاةجولىالالكتروبخاتلررانعله

وتنوعهاالحياةالنعكإلىوتنيربهاهحكوهةتواثينونبمعلىوتطورباوتنوعها

ئموالتوأزنوالدكاهلىالجودوانسجامبالماءالحياةارتباطثمالاحممنخو

نيتتجلىالتبمالعطمةتصةيحكبمهذاكلوالافلاكوالدجيمالسماوات

هنرانعةضطوعةنبمغوتيهيقولىكماالعطيمالخال!هذامغلوتات

ابدا،ذاتهمحرواثفسها.لد!ءالإبديفييقل!نق"!كنطما:تصيلته

منالحياةنبمالرغبةتنيض،ببعضبعضهاالتناطرجئا:*ناوتتماسك.

طرءهوجهاداجهادوكلالدرواتنهالدجيماضخممنالايفعياءكل

وثمعطحاتاهواءعنصمتعدالذيالترأنهناعطموها"ا3.؟االةئي!رندمم!

عنالخالقهـله!نالمطلقا!مالىيستعلبماذالداتصةولدريتهماللأمععراء

بتولهالحتيتيبا!يمانالشعورا!ئسان9اعمافبمتتنثأياتفيخلته!ا

ثفعع!وما!لاومق*رضمعبتماكللأيلانراجعدلليسبحانأتعالي

تم!يرلهامكلم!ععترتحر!أوالثعصتعاليتوبهوني،81.؟،!لمون

الثعمىلا.ثمهيم!صبونصخامفولليتس!..وهمره!.

.،)9.؟ايسبحون!لهلىوكلىلنكلسكولا!ك!مردككالهالفبكل

.6صلأبملمالف!يىال!طر8ئث!ىاسوالدلمامعيلدبرلم1571

36.لم!ىاةة581؟

...3804،-/!صاسى19158
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أرنبط*؟ررز.حثطدطل!را!ماالعرا؟اهمغالدراسةخلالىمنتبين!-8

وثدإزئطلا.ولألبهاهألالهانهححضارتهونحربدا!اتهطذالتديمالعرإفى

حوته.وماول!راخهمالالبياءبونال!دمملاالم!داسردراساتضمق

هلطتيئنمبلو؟ئيلعالىاثرطهاثمةسلوبات!تالنننالطيلفهالرتم

هر؟اولىدراسةوهيالالبفاءله!و5التد!دمد!دالد3ا!ر3ال!رأنب!رولط-003.ص-:

الاثبياهوء!التر2ليواللصوالحنراتاثيربونرلط!لحمببفيما....

باحث!خلالىمقالملأمعبر3!م!بحانلاملى،الطرا!جملىا!ل!خطؤأوهيا!

تعرضتالتيالحتيتةاليللحولىوتقصهآبجثأالميدانهذا!دونا-!.-ا

.الالبياءلمسير؟المعالمطممىوالتثمواا"التالعوأ!اليمنهعتدفمملمملى!بر!1

الحنرياتثحوند3القد!متالم!دراساتبونالفجوةلتقرابمحاولة"وهي

الإد!ان.وهتارثةالل!يليةر!ةالم!واللراصمار

الاولىالبلأمعرأيةتجمعبدايةهكونلإلأإهلآجعلتهابم!اىالراطونارضاص!زىطتد

هصالق،توانربصببالكهتال!اناسكال!وتبلهاالمعكأقةالمحمعاتوه!سفى

البدا!ةدصةلكونلانردحهامماالمداخنبموا!كتدللىطمامماءمقالحياتيالانلا.

!واخت!الاوليالبائصرتالمجتمعاتالرافد!بلاداحتضد!ئمإلبعري.لالم!د!

كانتالتيوالليضاثاتاللهرأ!طبد!عةوان.الاوليالمجتمماتهنهمقالإلبماء11

ثتيجةالابلإاععلىالتلماءالعرات!حنز!صأوعهأوئدنلككلالملطتةعتبد3

ومتتبعوالتليبما.لعهدشراعئكر.لئلكتوااثبيرأيجملىالطبيهةال!ريلتحدي

المهمةالنهريةلروانديحيالراندونارضعلى"كال!أدمجدةبانالديدبمالم!د

الاجيالىس!بع!وهكذاالراضونارضعلى"كالم!أدم.بعدالمجتمح.بدايةعللق!ا

علىكاناثهعئيالاللةتضانرتالذيعصر.لححتىأدمبمدهقوالالبياءوالتروناا.

بعئةبعدالبثمريةل!ر5فيالاحداثاهم!عدمقالذيالطونان!بثالراندونارض

ثوحالكبيدهرت!تريةوالماالباثنر!ةتلتهلمالطينانومعدلللبو8،واختماؤألمء

بتاءذلكجملىوالدل!تالمةبالانس!هرلمالتيال!رىوبتي01الصلام!هأ

جزةوثنبهالالطىالدرفىنيعليلهدملاطقاللملبمالنرا!كل"بح-ثفماصغام

عك!التننالإصدامبقاءدنمعرفكتالقممالهالمدموتاسناذ؟ذكاق.العرب0-.

كم!باتجي!ثنيمض؟الا!مجم!!افىءالعدببعلىفيءقم!-6!.هد!ا

!م".ئنائة!!مل!بتايا!مف!طهلم-بكنلو--ث!-؟!مبهةننكرط!بطرثتمعلى
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تتعورلملاثهاالاخ!إعلي6،ألمجتمعاتثقافتهمأتارولتدتهلكوااللئونئح

حيثغصؤلبمطصلىالذيالطونانولعد1اأاالسلامعلهها)لحمعد!ممرللطوفمان

التبموالترىا+دارولكنعلطالقرإنسنكتالرافد!ارضلالىإلسنين*ناضت

هطردة.بول!ئروتتصاغلىمستمرب!كانتالخيا،ةانتوكلىالدهدشبلادئرابتحتكانت

وتدالعرافىارضىمن"!وتهانبم!هه-وكان(السلام0علط)أساهيبمعصوجاءئم

امعلىانوهبممهم!تضيةا!نل!ينارضعلىالإثبياءبعةبد3خلالىهقلديئاتوضح!

الن!ينجيبملائب!ءوان9لعرا3هنبدأتدالضريحةللعر!يةالسأبتةوالتبافلىالاديان

!مهدونكالواتجاورهاالتبموالمداط!المنطتةشهفبموتناليسبحانهالةارسلهم

الحتيتةشهالىعبد18محمدالإماماشاروتداء"!امحمدالعطيمالدببمطهور

كاثتكلالحصخاطبم!"ألاولقالاديانانننيكر(،التحيد)ارينمالةكدعبةنبم

!تلاولىول!حسهتحت!تعماالاافياالانسان!يعربئالطنولةا*ل!طورفبمالاثسالية

وكسبتجزبتالإلساثيةركبسارنلمالمسههنيتربلاهاا!معافيهنبن!منه

وطتالجدانوظلبهأواياماايإهاوالمثمتاءالسعا!ةنيولمكبتواثنتتوتخالنت

نيالاثسانيةولكن،اللهو!وتالصناء!عنالزباورعنيتحثدينجاهالبواطف

تتعاركنراحتفيءنبمهتامه!ايطلىولم*يثارعلىتعيمنىانتستطعلمصراعبما

إلاثعووبئ!دطمد!ئجاءالمسالمةهكآنالتخاصمحلىالتراحممحلىالتطيعةحلت

للياهم.ش!نلللاسهـسنقوالعكبالعم!و4!لرسوألعاطنة"لحمىووعيكلها

،،!لأ!!ة:تعالىتولهتندمميرنيتطبسيد"ا\لايفعم!ذا1ولتولىو!رتهم

إلتبنالل!يا.ثاتمنبدطة!جم!يههاليصل!بالح!نرلىالذي(الترأنأبالكد3هذ!ان

اماجاءالتبمالح!!ورهنصو!؟نبماصوبهانبميصدتهازهابهالىواهتت.سبتته

ء؟الحاجةتف!توكلماالزمانن!لكفيلاغراضهاهحتتةلزهاثهممناسبةالرسل

محالحاجاتمعتبرثأنروغهنبمويخدالفاصلهفييتنق،جد!دالليانةهنطور

"."ا06؟نأ.الكب!الحدأثبةااصلىفبمللساب!اللاحقتصليع.

والرسالاتالنبواتاولىالد3!كانانعبرعطيماالراندينواديل!ركانلتد

يننفلىاالذيالتارح!لهذاولابدارضهعلىتاهتالحضاراتاولىوانارضهعلىكات

لهذاالتالم"الدورارهاصاتهنارهاصعةيكونانهنوالنلاسنةواور!صطالطس

تعابي.بإن!نهبعيدأيكونلنالذيالتالمالمستتبلىني.العالمهنالمكان

.2892-ص3بئلمالاسلامالالط!متارلةلميحمه*.لممليم(06؟1
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.(الثالثة-الطبعةتفمممط!يةترجمة):المقدسالكتاب(2)

القديم.العهد

.(هرقدم!5يوجنالوتا،هتى)(الارلعةالاثاجيلى)الجديدالعهد

صبيحعليهحمدهطبعةلمسعادةخليلىد.ترجمةبرنابا-اثجيل131
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051النبوات
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.تد.لمبدروبئلمالعلميةالكتبدارلمقبافيمرواند.تحقيق،المدببمنى
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حر.،-7596-ة.-

--حستنع!لف
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1913

ا.!ا
)41(

21!اا

."ة،.أ-*0143

01/0144

1451
1461

ا-147

1481
19!اا

1015
ا؟15

!521

531-ا

1541

105501

لمقربانبىاورخمةلم،لعصور.انقل!مةهخزفي!لمجوها!مدسد./برسند

-.2691/ب!وتلمالاهرأيكل!!ةالمطبعة

ب!داد.لمالمطلبيساهرترجمة/الم!ر!خيةبالى/كارلىبويرلم

إلمتلم!ةللكتبلراسةوالملموالائج!.والتورإةالترأفىألكريملمه!يمىلمب!اي

.7791لم4ط/ببنانلم.المعارفر13/ألحلييد"البيإر!ضوءيي

للولىالعرببىالترييةهكدئيترجمةالالابماتلماصلىلمهورا!ىلمبو"كاي

.:+-5؟91لمالرياضالخلبم-لم

الاهلي/المكتبةلمز!اقيثتولاترجمة؟ركاالبمفمرا!ةءبرلمارلولد/توايلببى

---اء./8891لمب!ي!

لم.ف!مرطكممىلفكرلقدنن-!راسةالاضماع.والإسلأمعلملمبرا!لمت!!

8791"./لمبدووتلمالعلمباتا!رأ.دارا!مدترجمة.

779-أ-.2خطبندادلموتطور؟لمطبهعتهالئكرثورجم!لمد.جعئرلم

هكتبةلمالعجيالمغلوفىنيلكألاثسان-لم!حصسم!د../جمال

.ت،دةلمالتاهرة/ط!بوبيم

المملطابئلمالحلنثالانعلابم؟ر4خطا.نيإببرن!محبمااثورلمالجلدي

879101!تلمأزايدابقدارأال!!هيةوالخلافةعبدالحميد

.ء"الصوانكلليالمهلاد-نبلىإلال!-.الفمالساعماوةلملرببىجو3!

طبعة!هـكاالم!النالمنذلىلماسمانئ!ةهجفوجمةمعدورالب!د.لمحاكل

لآ!ا:65لم!ممف!قالالداءلم

ل!..د.-يلإطألماللا-دارلمال!رالبم.1مدهل/!.هلمسلهمبرحمئن

.-آلإجتغاهطةخفد!ونتايقدلسد"لمب-د.حمم!-لم

عدد.!ب-بر!لي!بألصثولجبماطبرا!ليلمسقهممحمؤفي-برالجت

.097901ت.-بى

لم!ولؤءالعلغلم؟للم!التناتننن..إلاسلاهيخمعبادالدسد.لمخل!

..ءلأإ-.-.75لمب!ت

لم..بعللىلما!مالمكلتثميمحولى..ابيابخ!.لم-!عما؟ثل!.برجل!

-؟.*.."!".859؟لمفطبعة

كم!لأ!بالةلمالححرايل!./للعص!كل.الي!يبنالطقرر.!--لم.اللبا4-لم

ب.ءب!ء.64
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.8891لمبندادلما.لم!د!

بغدأذلم.جاهعةي!كد3فيلىهاجمصورلمالجابيرفىلهد.3هعبكيد.لمالديا15614،

--.\لآ83ر.

المكنبة:لماسئإليهمهنأسزائلىيركابديأجمزةمحمدد.لمدروذ؟!57."

-.---8..ألإ969؟.ب!ونأ-+ب!وتلمآلعصرا!ة

ني-وهأثرهاو!وبها-العربيالجلنمىهجاتل!ر4لممحبد-شةد./لرؤذة(158

بلروبئ.العصرا"/المكتبةإلصربجهإ/العروبةتبلىا!رافى

دار/ألعزبيالاتتصاديرح!الم!فبمضمةعبدأ!لمد.لمالدردي(95.)

.ب!وتبرال!يعه

/4طلمالتاهرة/اللجويهطابعلما!ضارةثصة/ولىلم!بئألت..-16)

.لأا3.7

لمإلحديثةالكتبدارلمؤالمئسرون!س!لمجممع!فحمدد./الذهبيا*طا

-ت.7691لمط!2ب!وئظهلم

لمللطباعةالحراا"دار/النن!يمةالاثمرالبم--العراثيةلم!وزمم!د.رثبعيدأ1621

-?؟؟79/1بفداد

النوشوعةالبلادلم-حدةنجددج!راببىالمنكلم!وزيد.رمميدلمأ631

/".لأ99؟ببداد/الننبية

-.-بندادلمالذهبية"الموسوجمةلمصاثاليلصرئدحذالملكلمنواميد.لمرينعيذ1641

المفمموعة/العالمفياهبراطوراولىاكديسرنجونلمنورجمآد.لمريفعهد1651

.099؟بندادلمالذهبهة

الثتافة/-.وزارةعلوانحمممونترجمة/3.التد0العرافىبر.ج!بملمروا"166

.؟7849.بفذادلموإلاغلام

لمالبمفعر!هوالطبهعةرإلا!درو!جياالاحطء.علملمو!رونستيننلمروز1671

فهمي.هصطئى-ابراهمد.نرجمةبرا!وأيتلم،لبعرفةغاليميم!لسلة

بفداد.لمأ!ريبما!رإنفننال!انةياسمرلم"كاصدد.لمالزييدي؟.168

"تد.لمب!وتلمالعرليا!تابطرلمالاسلاهية!لدسيذلم/يمماب!9601)

كمد،ابخملوهالمثمالنوراةخنلواالذفابئحممقليليد.آ:سعدالد!ى!107

849؟غة-ير-س.الئكرلمدارلماسثارايحملىالحمار

5!3-ت
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جاسإ.لمضاحينجوادساهبىد.ترجمهالتطور/امجبم/سنج1\!71(

.8591لمالميعلى4

/وا!هوي"الواينعدينالعهدينهياابمحلعبدالماجودلم/السلمان(172

.8591لمالبيعلىجاهعة.مطابعلمالميلى

الربمطهدثعارحممضوءفبمالرافدينواديحضارة.ل!دنى/د"ة*اخمدلمسوسة(ص113/7

يدخية.الل!اوالمصادرهـدةالال!والمكتمثمنات1/1

والسربرسن.الدمعاصدءبينالرافدينواديحضاارةأاحمدلم/د.سوشهآ(74)

لمالرلشيدا!دارلمهـلخالد!فيوالدطوبالعربهنصلىلماحمدد.لملمسوسه(75.!

.81091لمبغدافى

لمبعروتلمااترادار"/لموالسلطةوالجماعة.الاهةلمرضواند.البمميذلم(176

.8491إ!

تعرجه.لمالغربيةالطفعهارةتد!مصاسؤالدلم1"النمبلئ!ج!رلم)77(1

.اتد.لم/!بعرروتالحياةهكتبة/الدئمدلحانبىاحيد

لماتمصريةالنهضةاهكتبة("الاسلام)الادياناهتارنةلماحمدب!.إألنملبي111178

.791لا5/1طا

لملامدار/وألتوراةالتديمةالمعتقدالقابينالاساطيرالماعلبمألمالشوك(97)

"ا0879!ا910//لنلن

ا!اوألاانبي!ءالنبوةنمعلبمصيالمالصابونبما(08)

!كربم!!!لتيارف!إلد!بية%لمنمخضببةاهلاهحا/ا!دينصص!/-اطمبجي(81)

ليييا//ائنزالبب!للكنأب"/الع!ا!ةااالداو/العربيةللأفة)المعادي

!م!رابلمى.

العربيه.!انتهئينصولىالمارهضاند./عبدالتواب(28ا1

نئيبسنرنيوالأسطووة1الوإتعالأ/نصرتاد./عبدالرحمن(83)

.غبان.1/،الجاهليالهذلي

هـلخ.الد3ميوينافيصاضرات/نبيلة.هـ/1لملمجدانمنبم(184

لمرالتاررلخالسيرةالطبوجمه/حدممينعبداليرحمند.لمالعزأوي(185.

.09891االغدادلمالثتافيةال!ونهابر!

يععلسلة!لماليمم!اخباوداو/الانبياءا"برإبيراهيم/هحموليعباصالمالشاد1(086أ
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.5391لمهصرالنيما/كم!ب

العلمدار/الاسلامتبلىالعربل!رحم!فبمالمنصلى/جواد"/د.الما"اعلي(187

11ا!.8691لمبدروتلمللملايين

/-ألاخلأصاكممميتلملأهطبعة.الطوفانلمعبدالواحدناضلىد.المعلبم(88)

75911.بغدادجاهعة

الهكعوولنا،دار/رهدحمةاسطورةسفوهرعبدألواحد/فاضلىد./علبم(1198

.7991لمبغداد/الباهةاالثتانية

الشلوون؟داو/التوواةالىسوهرالواعهنعبدالواحدلمناضلىد./علبم(09)

989101لم./بفدادالمالثتانية

ا!لفلومأهكتبةالمالصخيحةالنبويةالسيرةضياء.لمااكرمد./1العمري(119)

.2991الصورةالمديدة/فىالحكم

ءالقاهرة/البدثمريالجدمىتطورلماالدمميدهحصد./غلاب(؟\)

هيخائيلترجمه/الادنىالثممرقنياالحضارةفجر/ضرممط/نرانكنووبئ(39ا)

خط"ي.

دارلماطرابيمنميجورجترجمهوالتوحيد/هوسمىسيجموثدلمنرويد/(49)

،9791!لم3ط/بل!وبئإلمالطليعةا""ا

لمالنهااردارلمالمنممرارأساوغاهـتهنواساطيرهلاحم/انيدسلماريحة.ا(591)

.0891/بدووبئ"

/ال!ريلأااللكتاباالهيئةلموألكونال!ه./الدينجمالىهحمدلمالنندي(69)اا

ء.7691

إدريا!ى.الاعيتتادلمصحيحالىالارشعادلمنوزانبنصالح/النوؤالطا(79)

ا.للاشعلاماالعاه!االخصائصيوسف.د./القرضاومم!(89)

.!ا815191/بدرولتلمأالمنمرقدار/الترأنظلالىنبمسيد/.لمثب99"()

الاسلاهبمءبربالكد3دارلمالاسلاهبمالتاي!نكتبكيف/هحمدا/تطب(0011)

.2991/ط؟

ااالبخوبقدار/الئبلويةللمممحرةجديدة"تراع!ا/رؤاسثحمد001دلمهكعجي11ا..لأاإ!!ا!

.8491لم2ا!/الكويتلمالعلمية
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رسالة/ا!ريمالترأننبمالحضعاريالبناء/عبدالسلام/انكبيسبن(201)

هاجستيد.

باتر.طهد.ترجمةسوهر/الواعلمنحصمونيلى(كريمر/،301)

غازيد.ترجمةلموعصرهبابلىملكحموراببملمهوشتلم(كلنغلى401)

.8791بندادلملمالتتافيةالدثعووندارلمشريخط

طهسليمترجمةوأينمور/بابلبلادنبماليوبيةالحياة/جورجلمككلنتينو(501)

.28691/طبثدادلم/الثتانيةالمنعوندارلمالدكريتبى

هنختاراتالراندينواديبلادنبمالمعتتداتلمهـلنيهلم(لابات6.؟أ

جاهعةلمالجا!روليدد.هحابوناانبيرالابترجمة/البابليةالنصيص

.8891لمبغداد

التار5تبلىهافجرهنذالانسانتصةالحضارةشجوة/رالفلملنتو(701)

هكتبةلمفخرياحمدد.ترجمة/الحديثالعصربداينةحتى

د.نج!"لمالائجلومصرية
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لموضعوجماتاثهرس!

00000000000000000000000000000000000005000005........................................ةالمقدهة

!الاول

".......................الرا!دي!وافىيحضاواتهبمواثرهالانبياءظهوو

ولني!

0000000000000000000000057الئافي0البمنمريةابواالسلامعليهنوء)النببى

ثعالث!ل

000000000000000000000000177الانبياءابو(السلامعليهاالخليلىابراهيم

الرايح!لى

100000000000000000000000000000000000000000283السلامعليهايونمىالنببم

!ا0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000093الغاتمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009035المصسادو

363..00000000000000000000000000000000000....................."المراجسع
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